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Jubileusz Towarzystwa

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych wiarą i wzajemną życzliwością,
serdecznej atmosfery spotkań w duchu wielkanocnej tradycji
oraz radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wytchnienie 
od trosk i obowiązków życia codziennego
oraz pozostanie z Wami także w poświątecznej codzienności.

Wesołego Alleluja życzy 
Wójt Gminy Turawa 

Dominik Pikos



2
Kwartalnik Gminy Turawa

KwartalniK towarzystwa MiłośniKów zieMi turawsKiej „Fala” – finansowany z budżetu Gminy turawa.

Kolegium redakcyjne: redaktor naczelna – Brygida Kansy, sekretarze – teresa Żulewska, stanisława Brzozowska, jerzy Farys.

Z redakcją współpracują: waldemar Kampa, alfred Kupka, Piotr jendrzej, adam Bochenek, radni, sołtysi wsi, stowarzyszenia 
sportowe, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli. Korekta: Brygida Kansy.

Skład i druk: wydawnictwo i Drukarnia świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 opole, tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141 
sekretariat@wydawnictwo.opole.pl; www.drukujunas.eu

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczonych reklam i ogłoszeń, nie 
zwraca niezamówionych materiałów 
oraz zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów i nie umieszczania zdjęć.

Wielkanoc jest jak ludzka droga.

Nikogo nie omijają Wielkie Piątki smutku, 
Wielkie Soboty nadziei, ale i Wielkie Niedziele 

radości.

Wielkanoc jest jak nasze życie. Niekiedy pełne 
bólu, czasem zwątpienia, lecz jakże często 

niewypowiedzianego szczęścia.

Wielkanoc jest pochwałą życia. Tego rodzącego 
się do trwania, dobrobytu, wybaczania, 

spełniania marzeń i do miłości.

Takiej przyszłości i takiego przeżywania 
w Waszych rodzinach i z przyjaciółmi ciepłych 

Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim 
Czytelnikom kwartalnika „Fala”.

Redakcja kwartalnika FALA 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej

Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkiej Nocy  

życzę Państwu rodzinnych, 
ciepłych i spokojnych chwil, 

pogody ducha 
oraz wesołego „Alleluja”.

Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego 
da Wam siłę w pokonywaniu trudności, 

przyniesie spokój, 
spełnienie marzeń oraz optymistyczne 

spojrzenie na świat.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa 
wraz z radnymi

35 laT TowarzysTwa Miłośników zieMi Turawskiej
Teresa Żulewska

spotkanie członków Towarzystwa i gości z tej ważnej okazji 
odbyło się 30 marca 2019 roku w starym Młynie w Turawie.

Pomysł utworzenia tego stowarzyszenia zrodził się w 1983 
roku w głowie pana Waltera Świerca. Zaprosił więc do 

udziału ówczesnych działaczy naszej gminy, społeczników i tak 
utworzyli stowarzyszenie. Głównym celem było dbanie o dzie-
dzictwo kulturowe naszej gminy, szerzenie wiedzy o historii 
gminy, włączanie młodzieży do działań związanych z troską 
o naszą ziemię, działania proekologiczne, a także publikacje 
o obiektach historycznych, przyrodniczych i ciekawych miej-
scach na terenie gminy Turawa. Wśród osób, które powoływały 
TMZT wielu już od nas odeszło, ale inni członkowie zasilili 
szeregi Towarzystwa.

W uroczystości z tej okazji wzięli udział: twórca i założyciel 
TMZT pan Walter Świerc, którego pomysłem był również 
kwartalnik „Fala”. Pan W. Świerc był również pierwszym 
redaktorem „Fali”. Jest autorem wielu publikacji, albumów 
i grafik dotyczących naszej gminy. Swoją obecnością ucieszył 
nas pan Dominik Pikos – Wójt Gminy Turawa. Pan Wójt 
w swym wystąpieniu zapewnił wszystkich, że nadal będzie 
wspierał działania zarówno Towarzystwa, jak i wydawanie 
kwartalnika „Fala”.

Obecny był pan Leonard Richta – drugi, wieloletni redaktor 
naczelny „Fali”, pani Brygida Kansy – obecna redaktor naczelna 
„Fali”, pan Alfred Kupka – jeden z założycieli Towarzystwa, 
a także niezrównany historyk, propagator i znawca historii 
ziemi turawskiej, pani Anna Golec – szefowa Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina Dinozaurów” oraz członkowie Towarzystwa. 
Nieobecny był pan Jerzy Farys, wieloletni redaktor naczelny 
„Fali" i przewodniczący TMZT w czasie, kiedy jeszcze nie był 
radnym, a także autor cennego wydania książek o historii 
wszystkich miejscowości naszej gminy i historii kościołów 
na naszym terenie. Pan J. Farys w tym dniu żegnał swojego 
ojca, który odszedł kilka dni temu, więc jego nieobecność była 
w pełni uzasadniona.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości i uczczeniem 
minutą ciszy tych członków Towarzystwa, którzy odeszli 
w minionych latach, a w tym roku żegnaliśmy śp. Stanisława 
Pikula i śp. Romana Borkowskiego.

O początkach Towarzystwa i powodów jego powołania 
w swoim wystąpieniu opowiedział pan Walter Świerc. Mówił 
o trudnościach dla tego rodzaju działalności w trudnych latach 80.

Podkreślił, że Towarzystwo od wielu lat prowadzi wśród 
młodzieży naszej gminy popularyzację wiedzy o gminie Tu-
rawa. Organizowane są bowiem coroczne konkursy dla dzieci 
i młodzieży ze szkół pt. „Co wiem o swojej gminie”. Konkursy 
te od lat z powodzeniem przygotowuje i prowadzi pan Jerzy 
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Farys. Pod jego kierunkiem wyedukowani uczniowie wygrywają 
kolejne edycje tego konkursu.

Pan Leonard Richta i pani Brygida Kansy dzielili się swoimi 
wspomnieniami i uwagami jako redaktorzy naczelni „Fali”.

Wszystkim obecnym zostały wręczone listy z podziękowaniem 
za wkład pracy. Treść listu była przygotowana indywidualnie 
dla każdego. Drukiem tych listów i pięknych teczek z logo 
Towarzystwa oraz sfinansowaniem tych materiałów zajął się 
pan Marian Pecela, któremu serdecznie dziękujemy.

Mogliśmy również zapoznać się z historią kwartalnika 
„Fala”, której prezentację przygotował pan Jerzy Farys, a za-
prezentował pan Jerzy Mach. We wspomnieniach ożyły chwile, 
kiedy pierwsze kwartalniki były kserowane na kserokopiarce 
w szkole podstawowej w Turawie. Oglądaliśmy te egzemplarze 
z łezką w oku, oglądaliśmy, jak w kolejnych latach zmieniała 
się szata graficzna „Fali”, kolejni jej wydawcy, jakość wydania, 
redaktorzy i osoby publikujące.

Dyskusja toczyła się wokół wspomnień, ale również mówi-
liśmy o przyszłości naszego stowarzyszenia. Pani Anna Golec 
przybliżyła nam możliwości pozyskiwania środków z LGD. 
Najważniejszym obecnie przedsięwzięciem Towarzystwa jest 
sfinalizowanie projektu wydania książki Jerzego Farysa w for-
mie e-booka, który to projekt LGD zaopiniowała pozytywnie, 
a następnie Marszałek województwa przyznał środki na ten cel.

Niezwykle miło było spotkać się w szerokim gronie naszych 
gości i członków TMZT.

Takie spotkania zawsze owocują nowymi pomysłami i chęcią 
dalszej działalności stowarzyszenia.

Drodzy Mieszkańcy wsi Turawy i Turawy-Marszałek

Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować 
za udział w wyborach samorządowych 

oraz za powierzenie mi funkcji Radnej Rady Gminy 
Turawa na nową kadencję.

Barbara Czech

Drodzy mieszkańcy Turawy i Turawy-Marszałek

Chciałabym Wam serdecznie podziękować 
za liczny udział w wyborach sołtysa i Rady Sołeckiej 

oraz za powierzenie mi funkcji sołtysa 
na kolejną kadencję.

Teresa Żulewska

PoDziękowania
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nasi Jubilaci
AgnieszkA bAlewskA-urbAńczyk

1. Gerhard Polednia, Osowiec, 90 lat
2. Józefa sadowska, węgry, 98 lat
3. Aniela czyrnia, kadłub Turawski, 93 lata
4. Julian gelar, Osowiec, 96 lat
5. gertruda grega, bierdzany, 91 lat
6. Maria Panicz, kadłub Turawski, 93 lata
7. Anna gabor, kotórz wielki, 90 lat
8. Maria Hadasz, kotórz Mały, 96 lat

złOTe gOdy – 
50 lecie MAłżeńsTwA
w dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste „spotkanie 
Jubilatów”, zorganizowane dla par małżeńskich, które prze-
żyły z sobą 65 lat, 60 lat i 50 lat.

uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej Sali w Urzę-
dzie Gminy Turawa. Przywitał nas serdecznie Wójt Gminy 

Turawa Dominik Pikos.
Każda para, która przeżyła z sobą 50 lat, została udekoro-

wana medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Wszyscy wznieśli toast i częstowali się ciastami, kawą 
i owocami. Wójt D. Pikos łamał się ze wszystkimi opłatkiem, 
życząc zdrowych, pomyślnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2019 r. Pary małżeńskie także 
składały sobie życzenia.

W czasie spotkania mieliśmy okazję do poznania różnych 
osób i prowadzenia wspólnych rozmów.

Wszystkim parom wręczone zostały kwiaty – gwiazdy 
betlejemskie, kosz smakołyków i podarunki pieniężne.

Ostatnim akcentem tej uroczystości było wykonanie wspól-
nego zdjęcia przy choince.

Spotkanie było dla nas dużym przeżyciem i na długo zo-
stanie w pamięci.

Dziękujemy bardzo za zorganizowanie tak pięknej uro-
czystości.

Magdalena i Leon Latka
mieszkańcy Ligoty Turawskiej

Musicie być silni miłością, która wszystko zniesie, 
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, 

która nigdy nie zawiedzie Jan Paweł II

w dniu 20 grudnia 2018 roku w urzędzie gminy w Turawie 
tradycyjnie odbyła się uroczystość z okazji długoletniego 
pożycia małżeńskiego.

Złote Gody świętowali: RITA I RUDOLF KASPRZIK 
z Ligoty Turawskiej, IRENA I ALOJZY JÓŹWIAK 

z Bierdzan, ERYKA I PAWEŁ KISSLING z Osowca, 
MARIA I BONIFACY STAŚ z Ligoty Turawskiej, 
BARBARA I HENRYK PODGÓRSCY z Zawady, 
MARIA I EMIL WODNIOK z Kadłuba Turawskiego, 
MARIA I LUDWIK WODNIOK z Ligoty Turawskiej, 
TERESA I DIETER KRAUSE z Kotorza Wielkiego, 
MAGDALENA I LEON LATKA z Ligoty Turawskiej, 
HALINA I JÓZEF CZECH z Kotorza Małego, URSZULA 
I ALFRED WODNIOK z Rzędowa, EDELTRAUDA 
I HELMUT WIENCH z Osowca, KRYSTYNA I JA-
ROSŁAW OWSIANIK z Bierdzan, ANNA I JOACHIM 
GALA z Turawy, EDYTA I GERARD NIEMCZYK 
z Węgier, RÓŻA I GERARD WILCZEK z Zawady. 
Na uroczystość zaproszeni zostali również Państwo: 
DOROTA I HELMUT PLOTNIK z Ligoty Turawskiej, 
IRMGARDA I WERNER PANICZ z Kotorza Wielkiego, 
STANISŁAWA I EDWARD KUCHARSCY z Osowca, 
IRMGARDA I ERYK BASTEK z Osowca, ERIKA 
I HORST POLOK z Zawady, świętujący Diamentowe 
Gody oraz Państwo PAULINA I FRANCISZEK KO-
KOT z Ligoty Turawskiej, obchodzący 65. rocznicę 
ślubu – Żelazne Gody.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu 
Prezydenta RP za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał 
Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos.

Podczas spotkania otrzymali oni również listy gratulacyjne 
kwiaty i prezenty. Uroczysta chwila została uczczona lampką 
szampana. Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy składał życzenia 
kolejnych lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym zrozumieniu. 
Spotkanie przebiegało w miłej, przedświątecznej atmosferze, 
przy dźwięku kolęd.

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

Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły 
wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu 
o kontakt z naszym USC (tel. 77 4212 012). W szczególności 
prosimy o informacje od tych par, które brały ślub poza gminą 
Turawa, a obecnie zamieszkują na naszym terenie.

Musicie 
być silni MiłOścią

AgnieszkA bAlewskA-urbAńczyk

Jubiltaka 
pani Aniela 

czyrnia
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sTyczniowe wybory uzuPełniające
sTanisława brzozowska, Sekretarz Gminy
zgodnie z zarządzeniem nr 103/18 wojewody opolskiego w niedzielę 20 stycznia 2019 r. na terenie dwóch sołectw 
odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy Turawa.

Nr okręgu
Liczba 

uprawnionych 
do głosowania

Liczba 
wyborców

głosujących
%

okręg wyborczy
nr 6 obejmujący
sołectwo
ligota turawska

588 194 32,99

okręg wyborczy
nr 14 obejmujący
część sołectwa
zawada

595 73 12,27

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę 
głosów ważnych:

W okręgu Nr 6

1 Buczek aneta Maria 
zgłoszona przez Kww Mniejszość niemiecka 104 głosy

2 Michalczyk Paweł jan 
zgłoszony przez Kww Dominika Pikosa 86 głosów

W okręgu Nr 14

1 Kulawik ewa Barbara 
zgłoszona przez Kww Mniejszość niemiecka 23 głosy

2 Piikos artur Paweł 
zgłoszony przez Kww Dominika Pikosa 50 głosów

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali: Buczek 
Aneta oraz Pikos Artur, którzy zostali wybrani radnymi i na 
sesji Rady Gminy Turawa w dniu 25 stycznia br. złożyli ślu-
bowanie radnego.

wybory sołTysów, raD sołeckicH 
i członków zarząDu osieDla zawaDa
MagDalena saDowska

sołectwo bierdzany – 
sołtys rita gabryś

Rada Sołecka:
Marcin Cebula
Andrzej Czarnuch
Dorota Grzesik
Korneliusz Jagusch
Waldemar Mocigemba
Marek Pawleta
Henryka Sierota
Benedykt Śliwa
Beata Wieszołek

sołectwo kadłub Turawski 
– sołtys ernest grzesik

Rada Sołecka:
Jerzy Farys
Jan Grysczyk
Bożena Koc
Piotr Pacula
Renata Panicz

Krystyna Rudnik
Damian Salawa
Piotr Staś

sołectwo kotórz Mały – 
sołtys krystyna wieczorek

Rada Sołecka:
Waldemar Czech
Danuta Dziemba
Monika Feliks
Mariola Gancarek
Ryszard Kern
Tomasz Konieczny
Emilia Mokrzycka
Robert Sikora
Roland Spyra

sołectwo kotórz wielki – 
sołtys Przemysław ozga

Rada Sołecka:
Beata Długosz

Marta Kunicka
Andrzej Ledwoch
Małgorzata Twardawska
Rafał Twardawski
Elżbieta Zając

sołectwo ligota Turawska 
– sołtys sabina koj

Rada Sołecka:
Alfred Giza
Mariola Grus
Marek Kostorz
Izabela Lipp
Teresa Lipp
Paweł Michalczyk
Bernadeta Staś
Oliwer Staś
Patryk Wollny

sołectwo osowiec – 
sołtys bernard loch

Rada Sołecka:
Anna Budnik
Sebastian Czech
Iwona Duda
Artur Gallus
Sebastian Golomb

Aniela Góra
Marek Marciszuk
Ewa Morcinek
Antoni Oruba

sołectwo rzędów – 
sołtys beata Mazur

Rada Sołecka:
Hubert Czech
Beata Dawid
Damian Dawid
Zonia Giera
Marta Mach
Brygida Pyka
Marzena Woźnica

sołectwo Turawa – 
sołtys Teresa Żulewska

Rada Sołecka:
Barbara Czech
Izabela Hyla
Alfred Joszko
Stanisław Kolasa
Franciszek Mykietów
Jacek Simbiga
Wojciech Słychań
Barbara Smok
Patrycja Szufa

w dniach od 4 lutego do 1 marca 2019 r. odbyły się spotkania 
z mieszkańcami, podczas których zostali wybrani sołtysi oraz 
członkowie rad sołeckich i zarządu osiedla na następną 
kadencję. oto jak przedstawiają się nowe składy osobowe 
dla poszczególnych miejscowości:
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sołectwo węgry – 
sołtys róża wieczorek

Rada Sołecka:
Rafał Fikus
Lidia Fronia
Piotr Fronia
Rajmund Jonczyk
Waldemar Kampa
Michał Morawiec
Helena Pawleta

sołectwo zakrzów 
Turawski –  
sołtys jerzy zubeil

Rada Sołecka:
Brygida Krawczyk
Katarzyna Krawczyk
Waldemar Krawczyk
Krzysztof Królak
Waldemar Matysek
Bożena Pytel
Justyna Warzecha
Leonard Warzecha

sołectwo zawada – 
sołtys sebastian klotka

Rada Sołecka:
Adrian Brandt
Krystian Kulawik
Krzysztof Langner
Sabina Okos
Krystian Pikos
Stefan Połonecki
Natalia Skieresz
Janusz Szymański
Kamil Zgorzelski

osiedle zawada – 
Przewodniczący zarządu 
osiedla Mariusz gumowski

Zarząd Osiedla:
Ewa Kosiorek
Mariusz Mochocki
Mariusz Szymowanek
Roman Trojan
Aleksandra Warycka

wybory sołTysów, raD sołeckicH i członków 
zarząDu osieDla zawaDa

Kalendarz imprez na rok 2019 

 Nazwa imprezy Miejsce 

MAJ 

18.05.2019 r. Gminne zawody wędkarskie  
o Puchar Wójta Gminy Turawa Jezioro Srebrne 

18–19.05.2019 r. Mistrzostwa Polski Katamaranów TOPCAT – 
CATAMARAN CUP 2019 Turawa, Jezioro Duże 

25.05.2019 r. XX Turawskie Biegi Przełajowe  

CZERWIEC 
4.06.2019 r. V Olimpiada przedszkolaków  

6.06.2019 r. VII Talentiada  

7.06.2019 r. Konkurs „Co wiem o swojej gminie” Turawa 
30.06.2019 r. Powitanie lata i Ekopiknik Turawa, Jezioro Średnie 
LIPIEC 
13–14.07.2019 r. Zawody wędkarskie Garmin Fishing Series Turawa, Jezioro Duże 

13–14.07.2019 r. Lato w Zawadzie Zawada 
SIERPIEŃ 

4.08.2019 r. Puchar Wójta w Piłce Nożnej Seniorów  
 

kalenDarz iMPrez na rok 2019
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z kalenDarza wójTa gMiny Turawa

zebrania w jednostkach osP 
gminy Turawa

Koniec grudnia i początek stycznia 
to udział w zebraniach sprawozdaw-
czych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych naszej gminy. Serdeczne 
podziękowania za gościnę oraz prze-
kazane informacje.

Spotkanie noworoczne 
z burmistrzami i wójtami 
powiatu opolskiego w starostwie 
Powiatowym w opolu (15.01)

Henryk Lakwa – Starosta Powiatu 
Opolskiego był inicjatorem spotkania 
noworocznego z włodarzami miast i gmin 
naszego powiatu, podczas którego omó-
wiono kierunek działania, możliwości 
oraz zadania wymagające współpra-
cy z samorządami. Podczas spotkania 
przedstawiono również plan realizacji 
modernizacji i remontów dróg powia-
towych na lata 2019–2021.

spotkanie w Polskiej spółce 
Gazownictwa w Opolu

Kolejnym ważnym spotkaniem, w któ-
rym brał udział Wójt Gminy Turawa 
Dominik Pikos było to, które odbyło się 
w Polskiej Spółce Gazownictwa w Opolu. 
Rozmowy dotyczyły gazyfikacji gmin oraz 
termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej w ramach PPP.

spotkanie seniorów w kotorzu Małym

21 lutego 2019 r. w Kotorzu Małym 
odbyło się wyjazdowe VI posiedzenie Fo-
rum Seniorów Samorządu Województwa 
Opolskiego I kadencji, w którym uczest-
niczyli m.in. przewodnicząca FSSWO 
Leokadia Kubalańca, Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego Zbigniew 
Kubalańca, Dyrektor Biura Dialogu 
i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO 
Barbara Kamińska, Wójt Gminy Turawa 
Dominik Pikos oraz przedstawiciele nowo 
powołanej Brzeskiej Rady Seniorów oraz 
seniorzy z terenu gminy Turawa.

Podczas spotkania omówiono m.in. 
wiosenny harmonogram aktywności.

Miło nam było gościć szanownych 
Seniorów w naszej gminie. Serdeczne 
podziękowania kierujemy również dla 
pani Marii Kula – animatorki seniorów, 
która zaangażowała się w organizację 
tego przedsięwzięcia.

spotkanie z rolnikami

7 marca byliśmy gospodarzami spo-
tkania organizowanego przez Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla rol-
ników z terenu powiatu opolskiego. Wójt 
Gminy Turawa przywitał zaproszonych 
gości. Podczas spotkania przedstawiciele 
KRUS, Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przekazali wiele 
ważnych kwestii.

konferencja w kamieniu śląskim

 Poprawa jakości powietrza, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo energetyczne 
były głównymi tematami Ogólnopolskiej 
Konferencji zorganizowanej w Kamieniu 
Śląskim przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 
w Opolu, w której Wójt Gminy Turawa 
miał przyjemność wziąć udział. Tylko 
łącząc wspólnie siły, można dążyć do 
polepszenia jakości powietrza.

od objęcia funkcji wójta gminy Turawa przez Pana Dominika Pikosa minęło 
już trochę czasu, jednak był to czas, który naszemu wójtowi upłynął bardzo 
pracowicie. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje tylko z niektórych wydarzeń, 
w których nasz wójt brał udział.
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szanowni PańsTwo

W wyniku wyborów samorządowych, 
mieszkańcy poszczególnych okręgów 
wyborczych dokonali wyboru nowych 
przedstawicieli do Rady Gminy Turawa. 
Skład Rady Gminy na lata 2018–2023 
przedstawia się następująco:

•	 Buczek Aneta
•	 Bochański Michał
•	 Czech Barbara
•	 Duda Iwona
•	 Farys Jerzy
•	 Golla Marek
•	 Jonczyk Daniel
•	 Moczko Sebastian
•	 Netter Krzysztof
•	 Pikos Artur
•	 Sobczyk Robert
•	 Śliwa Benedykt
•	 Warzecha Leonard
•	 Wieczorek Krystyna
•	 Wieczorek Róża
Radni ukonstytuowali władze, doko-

nując wyboru Przewodniczących Rady 
Gminy Turawa:

Przewodniczący Rady Gminy Turawa: 
Sobczyk Robert

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 
Turawa: Farys Jerzy

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 
Turawa: Duda Iwona

Dyżur Przewodniczącego RG odby-
wa się w każdy czwartek w godzinach 
9.00–13.00, kontakt tel. 510 048 728

W omawianym okresie odbyło się sześć 
sesji Rady Gminy, w których podjęto 25 
uchwał. Na mocy przyjęcia Uchwały 
Budżetowej planowana jest realizacja 
w 2019 r. następujących inwestycji:

–  budowa chodnika w Ligocie Turaw-
skiej (finansowanie ze środków 
funduszu sołeckiego)

– przebudowa ul. Pogodnej w Węgrach
–  remont ul. Kościelnej w Zakrzowie 

Turawskim
–  asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu 

Wielkim
–  wykonanie projektów na przebudo-

wę-modernizację ulic w sołectwie 
Węgry (finansowane ze środków 
funduszu sołeckiego)

–  remont ul. Polnej w miejscowości 
Kotórz Wielki

–  rewitalizacja kanału w miejscowości 
Osowiec

–  budowa ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy

–  modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie 
Turawskim

–  modernizacja ul. Planetorza i ul. 
Nowej w miejscowości Turawa

–  budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych

Szczegółowy plan zadań inwestycyj-
nych Gminy Turawa na rok 2019 znajduje 
się na stronie: www.bip.turawa.pl

Poniżej przedstawiamy stan osobowy 
poszczególnych stałych Komisji Rady 
Gminy, oraz zakres ich działania. O pod-
jętych działaniach mających wpływ na 
poprawę jakości życia w naszej gminie 
będziemy Państwa informować na łamach 
kwartalnika Fala, jak również w kon-
taktach indywidualnych, do których 
serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Sobczyk

koMisja oświaTy, kulTury, 
zDrowia i ParTnersTwa

Praca Komisji Oświaty, Kultury, Zdro-
wia i Partnerstwa Rady Gminy Turawa

W czasie wyborów samorządowych 
w dn. 21.10.2018 r. mieszkańcy gminy 
Turawa wybrali radnych, którzy ich re-
prezentują. Po ukonstytuowaniu się Rady 
Gminy Turawa, do Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Partnerstwa zostali 
powołani: 
•	 Jerzy Farys – przewodniczący, 
•	 Iwona Duda – zastępca przewodni-

czącego,
•	 Barbara Czech – członek.

Po wyborach uzupełniających w dn. 
20.01.2019 r. do komisji dołączyli jako 
członkowie: Aneta Buczek i Artur Pikos.

Tematyka posiedzeń komisji realizo-
wana jest zgodnie z przyjętym wcześniej 
planem pracy i dotyczy problematyki 
oświaty, kultury, zdrowia, partnerstwa, 
sportu, turystyki i rekreacji. Na posie-
dzeniach Komisji analizowano i roz-
patrywano materiały sesyjne, pisma 
mieszkańców do Rady oraz formułowano 
opinie. Komisja sporządziła plan pracy 
i ujęła w nim 23 tematy, które zostaną 
zrealizowane w 2019 r. Plan pracy został 
przyjęty przez Radę Gminy na IV sesji 
w dniu 25 stycznia 2019 r.

W swojej działalności Komisja Oświa-
ty, Kultury, Zdrowia i  Partnerstwa  
w szczególności zajmuje się oceną dzia-
łalności oświaty na terenie gminy Tu-
rawa oraz podejmuje działania w celu 
jej poprawy. 

Do głównych zadań Komisji należą:

 – Opiniowanie inwestycji oświatowych 
na terenie gminy.

 – Zabieganie o zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie sieci szkół 
podstawowych i przedszkoli.

 – Ocenianie okresowo działalności szkół 
i przedszkoli oraz opiniowanie dzia-
łalności placówek kulturalnych na 
terenie gminy.

 – Opiniowanie i inicjowanie działań z za-
kresu budowy, rozbudowy, modernizacji  
i utrzymania infrastruktury sportowej, 
turystycznej i rekreacyjno-wypoczyn-
kowej. 

 – Ocenianie działalności klubów sporto-
wych oraz współpraca z ich prezesami.

 – Podsumowanie i ocena wszystkich 
gminnych konkursów.

 – Przyjęcie i analiza Gminnego progra-
mu Rozwiązywania Programów Alko-
holowych, a także ocena okresowych 
sprawozdań z realizacji.

 – Ocena działalności Caritas-u i pod-
stawowej opieki medycznej na terenie 
gminy.

 – Analiza oraz przyjęcie okresowych 
sprawozdań GOPS-u, informacja o oso-
bach samotnych, w podeszłym wieku, 
bezdomnych, oraz zabezpieczenie ich 
w okresie zimowym.

 – Monitowanie tworzenia się „Dzien-
nego Domu Pobytu Dla Seniorów” 
w Kotorzu Małym. 

 – Ocena działalności świetlic środowi-
skowych oraz zimowisk.

 – Organizowanie spotkań z animatora-
mi kultury i kierownikami zespołów 
artystycznych pochodzących z gminy 
Turawa. 

Przewodniczący Komisji
Jerzy Farys

z Prac raDy gMiny
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z Prac raDy gMiny
koMisja skarg, wniosków  
i PeTycji

Do pracy Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji należy:
•	 przyjmowanie i rozpatrywanie skarg 

i wniosków zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym,

•	 prowadzenie dokumentacji prowadzo-
nych skarg i rozpatrywanych wniosków

•	 oraz przygotowywanie projektów 
uchwał, uzasadnień dotyczących 
rozpatrywanych skarg.
Komisja ta działa doraźnie, posiedzenia 

będą się odbywały w miarę napływu skarg, 
wniosków i w terminach wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa.

Skład Komisji:
•	 Barbara Czech – Przewodnicząca,
•	 Krystyna Wieczorek – zastępca prze-

wodniczącej,
•	 Róża Wieczorek – członek.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji 21 stycznia 
2019 r. przyjęto plan pracy na rok 2019 r. 
oraz analizowano odpowiedzi na wnioski 
radnych z ostatniej sesji. Opiniowano 
również uchwały przygotowane na IV 
Sesję Rady.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Czech

koMisja łaDu, PorząDku  
i rolnicTwa

Skład Komisji:
Przewodniczący – Leonard Warzecha
Zastępca Przewodniczącego – Netter 

Krzysztof
Członek – Golla Marek
Członek – Moczko Sebastian
Członek – Wieczorek Krystyna
Komisja odbyła dwa posiedzenia, 

na których omawiane były następujące 
kwestie:

 – Działalność Spółki Wodnej w 2018 
roku i plan zadań na 2019 rok

 – Przebieg sezonu zimowego – odśnieża-
nie i stan nawierzchni dróg gminnych 
Ponadto Komisja zapoznała się z funk-

cjonowaniem GOPS, służby zdrowia oraz 
stanem bezrobocia.

Podczas analizy dróg w gminie Turawa 
Komisja stwierdziła, że kwoty finansowe 
przeznaczone na remonty bieżące, budowę 
dróg są niewystarczające. Nie zapewniają 
one prawidłowego poziomu utrzymania 
dróg w gminie Turawa. Komisja Ładu, 

Porządku i Rolnictwa postuluje zwięk-
szenie kwoty przeznaczonej na ww. cel.

Mając świadomość ograniczeń budże-
towych, Komisja wskazuje na konieczność 
zwrócenia uwagi na prawidłowość wy-
datkowania środków finansowych oraz 
zwiększenia przychodów gminy w oparciu 
o pozyskanie nowych inwestorów. Pozwoli 
to wygenerować wolne środki finansowe, 
które można przeznaczyć na poprawę 
infrastruktury drogowej.

Przewodniczący Komisji
Leonard Warzecha

koMisja rewizyjna

Na Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy 
Turawa w dniu 30 listopada 2018 roku 
Uchwałą Nr II/3/18 Rady Gminy Turawa 
powołano stałe Komisje Rady Gminy 
Turawa i ustalono składy osobowe tych 
komisji. 

Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
została wybrana radna Róża Wieczorek. 

Komisja Rewizyjna składa się z 5 człon-
ków komisji: 

–  przewodnicząca komisji – Róża 
Wieczorek 

–  z-ca przewodniczącej komisji – Be-
nedykt Śliwa 

–  3 członków komisji – Michał Bo-
chański, Daniel Jonczyk, Leonard 
Warzecha

Przedmiotem działalności kontrol-
nej komisji jest działalność Wójta oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych 
i pomocniczych w zakresie: 

1.  wykonania budżetu Gminy
2.  gospodarowania mieniem komu-

nalnym 
3.  przestrzegania i realizacji posta-

nowień Statutu Gminy i uchwał 
Rady Gminy 

4.  wykonywania zadań Gminy okre-
ślonych przepisami prawa

Odbyły się 3 posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej. 

Na I posiedzeniu komisji w dniu 
16.01.2019 r. na zastępcę przewodni-
czącej komisji wybrano radnego Bene-
dykta Śliwę. Komisja przyjęła plan pracy 
komisji na 2019 rok. Komisja zapoznała 
się z informacją o działalności Spółki 
Wodnej w 2018 roku, planach zadań na 

2019 rok i rozliczeniu finansowym przed-
stawionym przez Kierownika Referatu 
Nieruchomościami. Opiniowała Gminny 
Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok – projekt 
uchwały przedstawił Pełnomocnik Wójta 
A. Bochenek. Opiniowała pozostałe pro-
jekty uchwał, które zostały przygotowane 
na IV Sesję Rady Gminy Turawa. 

II posiedzenie komisji w  dniu 
18.02.2019 r. 

–  rozpoczęcie prac nad udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy za 
2018 rok 

–  sprawdzenie realizacji przedsięwzięć 
z Funduszu Sołeckiego w 2018 roku 
(do sprawdzenia wybrano 2 sołectwa) 

–  realizacja zaplanowanych inwestycji 
i ich finasowanie w 2018 roku 

–  szczegółowa realizacja wybranych 
inwestycji (kosztorys, przetarg, wy-
konanie, sprawdzono 3 inwestycje)

–  wpływy do budżetu w  2018 r. 
z umieszczonych urządzeń i re-
klam w pasie drogowym i terenów 
gminnych. 

III posiedzenie komisji w  dniu 
13.03.2019 r. 

–  opiniowanie projektów uchwał 
przygotowanych na VI Sesję Rady 
Gminy Turawa Kontynuacja prac nad 
udzieleniem absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2018 rok 

–  stan służby zdrowia w gminie (dzier-
żawa pomieszczeń na działalność 
służby zdrowia w 2018 r., wpływy 
środków z dzierżawy, zadłużenia, 
windykacja) 

–  podatki w 2018 roku – dochody, 
windykacja; 

– podatek od środków transportowych, 
–  razem dochody z tytułu podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego 
–  zaległości z tytułu podatku od nie-

ruchomości, rolnego i leśnego 
–  wpłaty i zaległości z tytułu odpadów 

komunalnych 
–  dochody Gminy w 2018 roku z tytułu 

sprzedaży nieruchomości (sprzedaż 
mienia).

Na każde zakończenie obrad komisja 
omawiała sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Róża Wieczorek
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Działasz – PocHwal się, razeM bęDzie łaTwiej

Jest to bardzo mile widziana oddolna 
inicjatywa, bez której promowanie 

naszej gminy i integracja środowiska 
lokalnego byłaby niemożliwa. O impre-
zach tych dowiadujemy się niejednokrot-
nie po fakcie lub tylko dlatego, że ktoś 
stara się o dofinansowanie ze środków 
budżetu Urzędu Gminy. Wtedy też nie-
jednokrotnie okazuje się, że taka czy 
inna impreza zorganizowana została nie 
tylko bez stosownych umów, ale często 
bez zachowania elementarnych środków 
ostrożności. 

W przypadku jakiegokolwiek niepo-
żądanego zdarzenia odpowiedzialność 
za to co się stało scedowana jest na or-
ganizatora. Tu zaczynają się problemy, 
których można było wcześniej uniknąć. 

Dlatego apelujemy do organizatorów 
takich spotkań, wydarzeń, itp. przedsię-
wzięć do kontaktu z urzędem gminy ze 
stosownym wyprzedzeniem. Po pierwsze 
łatwiej będzie ustalić kalendarz imprez 
na terenie gminy, po drugie pomożemy 
wypromować poszczególne wydarzeni. Po 
trzecie podpowiemy, jakich formalności 
należy dokonać, by zapewnić bezpieczeń-
stwo osobom biorącym udział w imprezie 
oraz ich organizatorom. 

Imprezy organizowane w obiektach 
gminnych, czy to na zewnątrz, czy w bu-
dynkach wymagają umowy i zgody 
właściciela, czyli urzędu gminy. W chwili 
obecnej niestety nie wszędzie jest to 
przestrzegane, na szczęście nic poważ-
nego dotychczas się nie wydarzyło – na 

szczęście. Pomijam fakt finansowania 
przedsięwzięć ze środków publicznych, bo 
to oddzielny kawałek odpowiedzialności. 
Każda impreza, w czasie której prowa-
dzona jest sprzedaż napojów alkoholo-
wych, wymaga zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu i to bez wyjątku, a co za tym 
idzie – taka sprzedaż musi być opodat-
kowana. Jest wiele różnych wymogów, 
które są do spełnienia, a o których często 
nie wiedzą ich organizatorzy. Dlatego 
też apeluję, by ze stosownym wyprze-
dzeniem skontaktować się z urzędem 
gminy i poinformować, że planowana 
jest taka czy inna impreza. 

Nieważne czy dotyczy to imprezy 
sportowej, czy kulturalnej i czy orga-
nizowana jest tylko dla mieszkańców 
danego sołectwa, czy też zależy komuś na 
powiadomieniu znacznie większej liczby 
osób. Zapraszam zatem do bezpośredniego 
kontaktu – razem będzie łatwiej.

aDaM bocHenek
każdego roku, na terenie naszej gminy organizowane są różnego rodzaju przed-
sięwzięcia, czy to sportowe, czy kulturalne. stoją za nimi stowarzyszenia, kluby, 
czy też lokalni społecznicy. 

Pierwsze koTy za PłoTy, czyli co TaM na Hali?

W okresie od listopada do marca, 
w tygodniu, hala miała niemal 

wszystkie dostępne godziny zarezer-
wowane. Z hali korzystają mieszkańcy 
gminy Turawa, gmin ościennych oraz 
kluby sportowe. Dominującą dyscypliną 
wciąż jest piłka nożna. W omawianym 
okresie odbyło się wiele turniejów w róż-
nych dyscyplinach i na kilku szczeblach. 

Zaczęło się od Senioriady, czyli olim-
piady dla seniorów organizowanej przez 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. W im-
prezie tej wzięło udział kilka klubów 
seniora z powiatu opolskiego. Hala stała 
się, co oczywiste, areną zmagań szkół 
z terenu naszej gminy. Odbyły się eli-
minacje gminne w dwa ognie i małego 
olimpijczyka, półfinały powiatu w piłce 
siatkowej chłopców i dziewcząt, półfinał 
województwa szkół ponadgimnazjalnych 
w piłce halowej chłopców. 

Wielkim powodzeniem cieszą się turnie-
je piłki nożnej halowej szkółek piłkarskich 
GOSDiM Turawa, Odry Opole, UKP Gol 
Opole. Na przełomie roku zorganizowane 
zostały dwa turnieje, jeden noworoczny 

dla dzieci, drugi pod nazwą Amator 35+ 
dla zawodników w wieku powyżej 35 roku 
życia. Obydwa cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem drużyn i oczywiście 
kibiców. Na trybunach, w obu przypad-
kach, zasiadły całe rodziny, by dopingować 
swoich „domowych mistrzów sportu”. 

W okresie ferii zimowych zorganizowa-
liśmy dwutygodniowe zajęcia dla dzieci. 
Pierwszy tydzień zorganizowany został 
przy współpracy świetlic środowiskowych 
z Turawy i Kotorza Wielkiego. W zajęciach 
wzięło udział 60 dzieci z terenu całej 
gminy. Oprócz zajęć sportowych odbyło 
się wiele warsztatów, spektakl teatralny, 
spotkania ze strażakami, czy wspólne 
ognisko połączone z lekcją prowadzoną 
przez pracowników Nadleśnictwa Turawa. 

Nie mogło zabraknąć warsztatów zdro-
wego odżywiania. W drugim tygodniu 
staraliśmy się zachęcić dzieci do upra-
wiania różnych dyscyplin sportowych, 
były zatem zajęcia z Natalią Szponder, 
mistrzynią świata w karate, były tre-
ningi koszykówki i siatkówki z trenerem  
III-ligowej drużyny koszykówki Piotrem 

Bąkiem, były zajęcia piłki nożnej pro-
wadzone przez trenera Akademii Odry 
Opole Damiana Serwuszoka, czy też 
trening tenisa stołowego, który prowadził 
Roman Morawiec. 

Kto nie chciał się nudzić, na pewno 
na nudę nie mógł narzekać. W lutym 
przeprowadzony został gminny turniej 
tenisa stołowego, o którym szerzej piszę 
w oddzielnym artykule. 

Marzec to cykl zawodów sportowych 
w ramach Igrzysk Szkolnych młodzieży 
wiejskiej. Dyscypliny, w jakich mierzy-
ła się młodzież, to koszykówka, piłka 
ręczna, piłka nożna. Zasięgiem zawody 
obejmowały cały opolski powiat. Miło 
nam, że naszym obiektem zainteresowała 
się również siatkarska drużyna pierwszo-
ligowej Unii Opole, która przeprowadza 
u nas swoje treningi. Od marca, w każdy 
poniedziałek, ruszyły zajęcia tenisa sto-
łowego dla dzieci. Zajęcia są darmowe, 
a organizatorem jest Urząd Gminy.

Tyle ze strony sportowej. Rozpędu 
nabrały również rozmowy odnośnie 
siłowni i zaplecza odnowy biologicznej. 
Od kwietnia można będzie też korzystać 
z sali gimnastycznej szkoły w Turawie, 
gdzie utworzone zostanie boisko do gry 
w badmintona. 

aDaM bocHenek
za nami kilka pierwszych miesięcy działalności hali sportowej w Turawie. Można 
śmiało powiedzieć, że początek był dość pracowity. cały czas staramy się, by 
informacje o naszej hali docierały jak najdalej. 
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anna groDek
szanowni Mieszkańcy gminy Turawa,

Z radością informujemy, że Projekt 
pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w gminie Tura-
wa, złożony do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014–2020 w ramach działania 
5.2 Poprawa gospodarki odpadami ko-
munalnymi, został pozytywnie oceniony 
i otrzyma unijne dofinansowanie.

W dniu 14 grudnia 2018 r. podczas 
uroczystego wręczenia umów, Wójt Gminy 
Turawa Dominik Pikos przyjął z rąk Mar-
szałka Województwa Opolskiego Andrzeja 
Buły umowę o dofinansowanie projektu 
w kwocie 671 679,18 zł. Całkowita wartość 
projektu wynosi natomiast 790 210,86 zł.

Projekt obejmuje budowę Punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych (PSZOK), jego wyposażenie 
i uruchomienie. Celem inwestycji jest 
stworzenie odpowiednich warunków 
dla mieszkańców gminy Turawa w celu 
zapobiegania powstawaniu nadwyżki od-
padów, jak również oddania przedmiotów 
do punktu wymiany rzeczy używanych. 

Planowane przedsięwzięcie przyczy-
ni się do zwiększenia ilości odpadów 
komunalnych poddawanych procesom: 
ponownego użycia, recyklingu i odzysku, 
redukując w ten sposób ilość odpadów 
składowanych, ograniczając ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko. 

PSZOK powstanie 
na działce sąsiadującej 
z oczyszczalnią ścieków 
we wsi Kotórz Mały. 
Łączna powierzchnia 
terenu przeznaczona 
do przekształcenia 
i zagospodarowania 
w związku z realizacją 
przedsięwzięcia wynosi 
ok. 1 760 m2.

W PSZOK-u gro-
madzone będą odpady 
komunalne zbierane 
selektywnie, z wyłą-
czeniem metali oraz 
odpadów zawierają-
cych azbest. 

Mieszkańcy Gmi-
ny Turawa będą mieli 
możliwość nieodpłatnego zdeponowania 
w punkcie nadwyżek odpadów następu-
jących frakcji: odpady ulegające biode-
gradacji w tym zielone, papier i tektura, 
szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne 
i opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe, odpa-
dy wielkogabarytowe, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, chemikalia, przetermi-
nowane leki, oleje silnikowe i smarowe, 
popioły, papa odpadowa, odzież, tekstylia, 
lampy i inne odpady zawierające rtęć, 
urządzenia zawierające freony, zużyte 

opony z pojazdów osobowych oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe. 

Dodatkowo zostanie zorganizowa-
ny punkt przyjmowania i wymiany 
rzeczy używanych niestanowiących 
odpadu, celem wprowadzenia ich do 
ponownego użycia. Sprawne meble, 
urządzenia, zabawki będą mogły być 
w nim pozostawiane i odbierane przez 
innych mieszkańców.

Rozpoczęcie budowy PSZOK-u zapla-
nowano na II półrocze 2019 r. Zakończe-
nie przedsięwzięcia zaplanowane jest na 
grudzień 2019 r.

Od maja będzie można na hali zagrać 
zarówno w badmintona, jak i w tenisa 
ziemnego. Do gry w tenisa zarezerwować 
będzie można również boisko zewnętrz-
ne ze sztuczną nawierzchnią. By móc 
skorzystać z tego właśnie boiska, trzeba 
będzie od kwietnia zarezerwować termin. 

Boisko będzie ogólnodostępne, kosztami 
objęte będzie tylko oświetlenie i wynajem 
boiska do gry w tenisa ziemnego. Jeśli uda 
się zrealizować zamierzenia na ten rok, 
to już niebawem teren obok hali stanie 
się miejscem wypoczynku i rekreacji dla 
całych rodzin. 

Zachęcam do śledzenia strony interne-
towej hali www.halaturawa.pl i naszego 
profilu na faceebooku, gdzie na bieżąco 
informujemy o wszystkich zmianach, 
nowościach, wydarzeniach i niebawem 
o meczach towarzyskich.

buDowa PunkTu selekTywnej zbiórki  
oDPaDów koMunalnycH w gMinie Turawa

w grudniowym wydaniu kwartalnika „Fala” nr 4/116/2018 
(strona 42, 2 kolumna 15 wiersz od dołu strony) ukazał się zapis: 
„firma stolarstwo Dudek Kotórz Mały”, a powinno być: „Usługi 
Stolarskie, Daniel Dudek – Zawada”.
za zaistniałą pomyłkę w tekście serdecznie przepraszamy.

Redakcja

w grudniowym wydaniu kwartalnika „Fala” nr 4/116/2018 
(strona 32 w artykule Danuty Matysek „Czas zabawy, czas 
pracy… w ligocie turawskiej”) zostały opublikowane same 
zdjęcia natomiast nie zamieszczono tekstu. Była to pomyłka 
powstała przy składzie tego numeru.
za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Redakcja

sProsTowania
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PonToneM Przez rzekę
geroniMo PisaDło

na czas przebudowy wybudowany 
zostanie most wiszący. Piesi nato-

miast będą przewożeni na drugi brzeg 
w wojskowych pontonach. Pontonem 
będzie mogło przepłynąć maksymalnie 10 
osób i to nawet z rowerami. Pontony będą 
kursować według potrzeb mieszkańców, 
z niewielkim ograniczeniem w porze 
nocnej. Nocą będzie można wypożyczyć 
wysokie buty gumowe, tzw. „spodniobuty” 
i w tych butach będzie można przejść na 
drugą stronę po kamieniach, które w tej 
chwili usypane są pod mostem. 

Trwają rozmowy, by w nocy nie odby-
wał się duży zrzut wody z Jeziora Turaw-
skiego. Dlatego też zamontowana zostanie 
lina asekuracyjna, tak by ewentualny 
większy nurt nie porwał przechodzących 

osób. Z uwagi na brak przestrzeni do 
wybudowania dużego, tymczasowego 
mostu, most wiszący będzie miał tylko 
jeden pas ruchu, a mostem będzie mógł 
przejechać maksymalnie jeden pojazd 
w jedną stronę. Ruchem będą kierować 
dróżnicy i tutaj już dyżury będą prowa-
dzone całodobowo, ponieważ zajmą się 
tym funkcjonariusze policji. 

Z uzyskanych informacji wiemy, że 
policjanci wykorzystają okazję, by badać 
kierowców na obecność alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Tak więc możemy 
śmiało powiedzieć, że uda się „upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu”. Prowadzone 
są również rozmowy z przewoźnikiem na 
temat komunikacji publicznej. W tej chwili 
brane są pod uwagę dwa rozwiązania: 

pierwsze to autobusy przed mostem będą 
skręcać do Osowca i tamtędy pojadą do 
Opola, a do Turawy będzie podstawia-
ny autobus, tak by zabrać osoby sprzed 
mostu. Drugie rozwiązanie to kurs do 
mostu, przeprawa pontonem na drugi 
brzeg i dalej już jazda podstawionym 
autobusem. 

W ramach rekompensaty za niedo-
godności, w sezonie letnim, uruchomio-
ne zostaną darmowe rejsy łodziami po 
Małej Panwi. Do wyboru będzie kajak, 
lub łódź wiosłowa. Rejsy będą na trasie 
Turawa–Osowiec, dla ambitnych nawet 
w dwie strony, a także w wersji od mostu 
w Turawie do elektrowni – trasa dla za-
awansowanych. Prace ruszyły pierwszego 
kwietnia i już pierwszej nocy przez rzekę 
przeprawiło się kilka osób, w tym bez bu-
tów. Budowa ma potrwać rok i zakończyć 
się ma również w prima aprilis.

w związku z budową trasy rowerowej łączącej opole z jeziorem Turawskim 
konieczna będzie przebudowa mostu na Małej Panwi w Turawie. wiąże się to 
z koniecznością zamknięcia mostu, który jak wiadomo i tak wymaga naprawy. 

„oPolska MaMa Ma Moc”
sTanisława brzozowska, SekReTaRz Gminy 

zarząd województwa opolskiego w ra-
mach akcji „opolska Mama Ma Moc” 
zorganizował konkurs plastyczno-li-
teracki skierowany do uczniów szkół 
podstawowych z terenu województwa 
opolskiego. 

Celem konkursu było promowanie 
rodziny i więzi międzypokoleniowych, 
a także pogłębianie świadomości dzie-
ci i młodzieży na temat wartości i roli 
rodziny w życiu człowieka. Konkurs 
przeprowadzony został w następujących 
kategoriach:

1. Plakat
2. Mapa
3. Wiersz
4. Opowiadanie
Gala konkursu odbyła się 12 grudnia 

2018 r., na którą zostali zaproszeni nasi 
wyróżnieni wraz z opiekunami.

Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy 
naszym uczniom za przygotowane prace 
na ten konkurs, a ich rodzicom i opie-
kunom za kształtowanie i rozwijanie 
uzdolnień plastycznych i literackich.

laureaci z terenu gminy turawa to:
Lp. Imię i nazwisko Miejsce Kategoria Szkoła

1 emilia Pikos ii miejsce opowiadanie Publiczna szkoła Podstawowa
w Bierdzanach

2 Marek wiecha wyróżnienie 
specjalne wiersz Publiczna szkoła Podstawowa

w Bierdzanach

3 juliana Kubis wyróżnienie 
specjalne Mapa (kl. V–Viii) Publiczna szkoła Podstawowa

w Bierdzanach

4 Dominika sowa wyróżnienie 
specjalne Mapa (kl. V–Viii) Publiczna szkoła Podstawowa

im. jana Pawła ii w osowcu

5 laura Mocigemba wyróżnienie Plakat Publiczna szkoła Podstawowa
w Bierdzanach

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opol-
skiego, Stanisława Brzozowska – Sekretarz 
Gminy Turawa, Karina Bedrunka – Dyrektor 
Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych oraz wyróżnieni uczniowie.

Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, Zbigniew Kubalańca 
– Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
oraz wyróżnieni uczniowie
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Dr joacHiM warning odC. 5
alfreD kuPka

fragment autobiografii o czasie prak-
tycznej nauki zawodu rolnika u wuja 
Hrabiego Hubertusa von garnier-Turawa.

Początkowe miesiące czasu nauki 
przeplatane polowaniami upływały 

szybko, za szybko. Już nadszedł maj. Żyto 
szło w źdźbło, a od wron widoczne były 
w zasiewach jarych tylko głowy. Sarny 
przybrały czerwonawy kolor, a ich kozły 
stały się skryte i ostrożne, gdyż miały 
podobno czas polowań zakodowany 
w głowie. Jeleniom rosły nowe poroża, 
a lochy odeszły od stada i mając szczęście 
można było je zobaczyć, otoczone gro-
madką pasiastych warchlaków sapiących, 
mlaskających, a czasem i kwiczących 
podczas zabawy w stadzie, gdy buszowały 
w poszyciu w poszukiwaniu larw, gniazd 
mysich i innej pomniejszej zwierzyny. Te 
wiecznie głodna gromadka, przewracając 
darń i poszycie leśne, ale i niestety też 
coraz częściej uprawy na sąsiadujących 
polach rolników, szukały pożywienia, 
powodując protesty poszkodowanych. 

A mnie czekały nowe myśliwskie, 
radosne przygody. Na zaproszenie mo-
jego wspaniałego wuja Hubertusa poje-
chałem z początkiem maja na kilka dni 
do austriackiej Styrii (Steiermark), gdzie 
wuj dzierżawił górski rejon myśliwski, 
z  jeszcze liczną populacją większego 
krewniaka cietrzewia – głuszca, aby móc 
i tego wspaniałego ptaka przy wielkim 
szczęściu upolować. Już wejście z myśli-
wym tego rejonu w dzikie okolice górskie, 
gdzie wiekowe, stargane od górskich 
wiatrów, sosny ozdobione były jakby 
siwym, brodatym zarostem, gdzie w po-
wietrzu unosiła się korzenna woń ziół 
było dla mnie wielkim przeżyciem. Ze 
skalistych szczelin tryskały źródła kry-
stalicznej wody, będąc początkiem stru-
myków i zapowiedzią czekających mnie 
tutaj myśliwskich przygód. Na tę eska-
padę wyciągnąłem sobie przezornie 
z szafy starą kurtkę myśliwską, do tego 
kilka do kolan sięgających z jeleniej skó-
ry spodni i mój w poprzednim odcinku 
opisany kapelusz z pióropuszem z brody 
odyńca. Moja kurtka nosiła już też z po-
przednich lat skórzane nałokietniki, do 
których dołączyło kilka innych łat i to 
dało jej i mnie w niej wygląd prawdzi-
wego myśliwskiego zawadiaki. Do tego 
była ciepła i to było ważne, gdyż tam, 

gdzie tokuje „duży kogut” tj. głuszec, 
szczególnie w północnych, zacienionych 
przez dużą część roku połaciach nierzad-
ko w tym czasie było jeszcze siarczyście 
zimno i gdzieniegdzie leżały jeszcze 
resztki brudnego, starego śniegu. Zanim 
rozpocząłem tę wspaniałą myśliwską 
przygodę w wyższych górskich partiach 
tej części Alp, spędziliśmy tutaj z Julią 
tydzień urlopu, zamieszkując w starej 
wiejskiej, góralskiej karczmie. Wyżywie-
nie było wspaniałe. Wcale tutaj nie od-
czuwaliśmy nic z wojny. Wszystkiego 
było pod dostatkiem, od cielęciny po 
wieprzowinę, wspaniałe świeże pstrągi 
prosto z potoku i wiele innych rarytasów, 
o których w głębi kraju można było naj-
wyżej pomarzyć. Z pogodą mieliśmy 
wyjątkowe szczęście. W czasie tego spo-
kojnego i przyjaznego tygodnia wiele 
spacerowaliśmy po okolicy wśród życz-
liwych tubylców. Potem już zaczął się 
czas myśliwskiej przygody. Pewnego 
pięknego poranka zjawił się u drzwi 
myśliwy o imieniu Peter i oświadczył, iż 
nadszedł oczekiwany czas toków wiel-
kiego ptaka. Był to mężczyzna w średnim 
wieku, szczupły, żylasty z przyjaznym 
wyrazem twarzy i otwartym wzrokiem. 

Jakby od niechcenia zlustrował moją 
osobę. Z wyjątkiem obuwia, które zaraz 
skrytykował, był jakby z mojej postaci 
zadowolony. Ale przeze mnie ciężkie 
obuwie było od zawsze znienawidzone 
i przeszedłem całe życie, obojętnie gdzie 
byłem, w lekkim obuwiu, z wyjątkiem 
gdy trzeba było wzuć buty do jazdy kon-
nej czy gumowe kalosze. Szczególnie 
zainteresowała go broda odyńca z mo-
jego kapelusza. Objaśniłem mu owe oko-
liczności, z których miał swój ubaw. Jako 
patriota gór powiedział jednak, iż broda 
kozła, kozicy wiele bardziej mu się po-
doba i nie mógł uwierzyć, iż jeszcze 
wówczas żadnego nie upolowałem. Po-
wiedział z przeświadczeniem „Herr Dok-
tor, na takiego kozła, kozicy jeszcze Pana 
podprowadzę. A teraz zajmiemy się naj-
pierw tym, aby mógł Pan upolować wiel-
kiego koguta, którego już udało mi się 
wypatrzeć”. Każdy z nas niósł oprócz 
nieodzownego plecaka i strzelby jeszcze 
solidny kostur z leszczyny. Tak wyposa-
żeni rozpoczęliśmy spokojnym, rozważ-
nym krokiem marsz pod górę. Z począt-
ku droga albo raczej ścieżka przez wy-
sokopienny las nie była jeszcze zbyt 
stroma. Z czasem musiałem jednak 

Autor autobiografii Dr Joachim Warning – w krótkich spodniach z młodszym bratem El-
marem i matką Fredą – rok starszą siostrą ostatniego hrabiego na Turawie Hubertusa von 
Garnier Turawa w jej 75. urodziny, rok 1947
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zwolnić i mojemu towarzyszowi objaśnić, 
dlaczego coraz częściej w takich okolicz-
nościach zaczynało mi brakować powie-
trza i przy takich górskich marszach, 
których i później nie brakowało coraz 
częściej musiałem przystawać. Wtedy 
z przykrością wspominałem skalpel mo-
jego starego przyjaciela i ratownika od 
śmierci Dr Ferdinanda Sauerbruch, któ-
ry jedno moje płuco o znaczącą część 
pomniejszył. Mój myśliwy Peter prze-
straszył się nie na żarty, ale mogłem jego 
obawy szybko rozproszyć, iż poza tym 
jestem teraz zdrowy, tylko w górskim 
rzadszym powietrzu musiałem po prostu 
zredukować wysiłek i częściej dla wy-
równania oddechu przystawać i to go 
uspokoiło. Teraz od czasu do czasu ro-
biliśmy przerwę, siadając przy łyku kawy 
z termosu i maszerowaliśmy dalej. Po 
opuszczeniu zwartego lasu przed nami 
roztaczał się nieopisanie piękny widok 
na góry i doliny. Spokój i samotność, 
które nas teraz otaczały, wynagrodziły 
z nawiązką trudy dotarcia tutaj. Mojego 
myśliwego dręczyły teraz inne rozmy-
ślania i chciał widocznie rozproszyć 
swoje obawy powiedzeniem „troszkę się 
ociepliło, ale w nocy znów będzie rześko, 
a potem będzie ranek bezwietrzny i ko-
guty z pewnością będą tokować.” „Mam 
nadzieję” – wsparłem jego słowa. Tak 
rozpoczęliśmy żywą rozmowę, w czasie 
której bliżej się poznawaliśmy. Swoją 
gwarą pouczał mnie na swój sposób, co 
mam czynić: „ gdy Pan już szybko biegać 
nie może, to ale może Pan skakać?” i tu 
mogłem go zapewnić, iż mogę, a on 
dalej: „no bo gdy kogut szlifuje – w tym 
miejscu przerwał i postawił nowe pyta-
nie – słyszy Pan dobrze?” I to mogłem 
mu potwierdzić. I tak pozwoliłem mu 
dobrze mnie przepytać, wiedziałem prze-

cież, iż czyni to w dobrej wierze! Gdy to 
przepytywanie nie chciało jednak mieć 
końca, przejąłem znów rozmowę i po-
wiedziałem, iż nie musi nic negatywne-
go o mnie myśleć, bo skakać potrafię jak 
zając i słyszę jak lis i gdy go jeszcze upew-
niłem, iż także w nocy widzę lepiej niż 
kot, wyglądał na bardzo zadowolonego 
i oświadczył „w takim razie jakoś to 
będzie”. Ja ciągnąłem rozmowę dalej 
i opowiadałem mu o polowaniach na 
dzikie zwierzęta w Afryce co go żywot-
nie zainteresowało „Jaaa, to byłoby coś 
dla mnie” zawołał i zapomniał nareszcie 
o tym co poprzednio go dręczyło. Teraz 
rozumieliśmy się wzajemnie. Im dalej 
szliśmy, tym dziksza, pełna szczelin 
i urwisk stawała się okolica. Ścieżka, 
która w najlepszym razie jeszcze dla 
zwierząt jucznych się nadawała, stawała 
się bardziej kamienista i miejscami po-
przegradzana powalonymi drzewami. 
Pomiędzy nimi stały stare, krzywe sosny, 
którym już ani huragan, ani śnieg nic 
szkodzić nie mogły. Teraz szło się stro-
mizną aż do wzniesienia, z którego moż-
na było zobaczyć w małej kotlinie ka-
mieniami obciążony dach szałasu pa-
sterskiego. „Tam” – powiedział Peter 
i swoim kosturem pokazał zejście. Wnet 
byliśmy u celu. Obok drewnianego ko-
ryta zasilanego stale za przyczyną natu-
ralnej grawitacji źródlaną wodą, stała 
już lekko posiwiała pasterka. Typowa 
góralska postać o imieniu Resi i na nią 
już byłem poprzednio przygotowany 
„Szczęść Boże” – powiedziałem i uści-
snąłem jej dojarską, silną dłoń. Przez 
moment była jakby zaskoczona. Widocz-
nie wyobrażała sobie Pana doktora z mia-
sta inaczej. Okazało się jednak, iż zarów-
no w mowie, jak i w ubieraniu się nie 
byłem obcym, bardzo ją uradowało. 

– Teraz jesteście z pewnością głodni – 
powiedziała, co oboje potwierdziliśmy. 
Przed chatą stała zwyczajowa ławka 
i masywny stół, który z wyglądu świad-
czył, iż do wielu różnorakich potrzeb jest 
używany. Usiedliśmy i nie czekaliśmy 
długo, aż Resi z pół bochnem chleba, 
ostrym stalowym nożem i wielkim ka-
wałem wędzonki, której już dawno nie 
miałem w ustach, się zjawiła. Do tego 
doniosła jeszcze domowej roboty ser 
i dzban wybornego świeżego mleka. 
Posiłek skończyliśmy szybko, później 
zapaliliśmy swoje fajki i pykając, zado-
woleni i spokojni prowadziliśmy intere-
sującą nas rozmowę. Peter opowiadał mi 
o jego z innymi tu bywającymi dotąd 
myśliwskimi gośćmi, których tutaj po-
lowanie wcale nierzadko wypadało nie 
tak jak sobie tego życzyli. Niejeden strze-
lił tuż obok i do tego jeszcze to niedołęż-
ne zbyt długo trwające „doskakiwanie” 
podczas szlifowania koguta, wiele ich już 
spłoszyło, a gdy raz odleciał na to samo 
miejsce, już nie wracał, żeby dać się 
upolować. Przy tych opowieściach Petra 
było mi niesamowicie na duszy i posta-
nowiłem uczynić wszystko, co było w mo-
jej mocy, aby mnie coś takiego nie spo-
tkało. Tym bardziej, iż wuj Hubertus, 
gdy zapraszał mnie na te polowanie tutaj, 
do przez niego dzierżawionego rewiru 
górskiego, udzielił mi obszernego in-
struktażu o specyfice polowania na głusz-
ce z całym tym podchodzeniem i skoka-
mi w czasie szlifowania, tj. 4 zwrotki 
pieśni głuszca trwającej tylko 2 do 4 
sekund. Tylko w tym bowiem czasie ptak 
jest jakby całkowicie głuchy, dając się 
podejść i wiedziałem, że Peter nie prze-
sadza. Chcąc oddać skuteczny strzał, 
należy to uczynić z odległości nie więk-
szej niż 40 m.

O finale tej wyprawy dowiemy się 
niestety dopiero w następnym odcinku.

Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
Pani

danucie Piwowarczyk
z powodu śmierci

Teściowej
składają 

Wójt Gminy Turawa, Radni Rady Gminy 
oraz Pracownicy Samorządowi

z wielkim żalem żegnamy zmarłego

roMana borkowskiego
długoletniego pracownika  

Urzędu Gminy Turawa

Wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie  
składają

Wójt Gminy Turawa, Radni Rady Gminy 
oraz pracownicy samorządowi

Dr joacHiM warning

konDolencje
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Dziwny XX wiek Cz. iV
jerzy farys

Od wieków wiadomo, że teściowe 
zatruwają życie synowych. Jak to się 
może zakończyć, zostało opublikowane 
na łamach Gazety Opolskiej w 1911 r. 
Przedstawiam tekst zgodnie z orygi-
nałem: Turawa. Dziś w nocy przebrała 
się synowa wycużniczki K w Kucharach 
w męskie ubranie i czatowała na drodze 
na teściową. Gdy ta nadeszła, zaczęła ją 
bić i dopiero gdy syn K. nadszedł uwolnił 
matkę od napadu synowej. Zaprowa-
dzono ją w męskim ubraniu do urzędu 
w Turawie, skąd zawieziono do więzienia 
śledczego do Opola. Wycużniczka K. była 
ciężko chora. 

W 1911 r. 18 września został odznaczo-
ny Allgemeinne Ehrenzeichen Allerhöchst 
– ogólnohonorową odznaką nadawaną 
przez króla, sołtys Franz Dawid z Turawy, 
zaś 10 listopada wycużnik mieszkaniowy 
Franz Wilczek z Kotorza Wielkiego. 

Chałupnik Martin Wodnik przeprosił 
oficjalnie 10.01.1912 r. na łamach Oppelner 
Kreisblatt nauczyciela Wilhelma Pietrzik 
z Kadłuba Turawskiego, że bez powodu 
go obraził, groził mu, że go pobije i za-
bije. Obwiniony stwierdził, że zachował 
się źle, gdyż był pod wpływem alkoholu 
i dodatkowo był podjudzany przez innych 
mieszkańców. Martin Wodnik był bardzo 
wdzięczny nauczycielowi Wilhelmowi 

Pietrzik, że ten wspaniałomyślnie w czasie 
Schöffengerichtssitsung – posiedzenia 
ławniczego wycofał oskarżenie i dzięki 
temu oszczędził mu wysokiej kary. 

Kotorscy mieszkańcy (zdjęcie udostępnił 
Artur Kupka

Zdarzały się także sprawy podobne 
jak w czasach obecnych, np. problemy 
z własnością i z prawem poruszania się 
po drogach. 29.01.1912 r. zagrodnik Franz 
Gora oznajmił, że droga polna, która 
prowadziła z kolonii Zakrzów Turawski 
do wsi, która była często używana jako 
droga dla pieszych, była jego własnością. 
Jednak coraz częściej mieszkańcy pró-
bowali przechodzić tą drogą. Używanie 
tej drogi, jak również przejście przez 
zagospodarowania Franza Gora nie miało 
być tolerowane. Oficjalnie Franz Gora 
zabronił poruszania się powyższą dro-

gą. Niedostosowanie się do powyższego 
oznajmienia miało być karane. 

Cech krawcowych w Opolu zamierzał 
swój okręg rzemieślniczy rozszerzyć na 
całe miasto Opole i cały powiat opolski 
ziemski z wyjątkiem Krapkowic. Na mocy 
odpowiednich przepisów samodzielni 
rzemieślnicy – krawcy mogli się wypowie-
dzieć, czy chcą podlegać pod ten opolski 
cech. Większość głosów wyborczych 
miała decydować o powiększeniu okręgu 
cechowego. W następujących Amtsbezir-
kach m.in.: Osowiec, Turawa, Zawada 
miało być przeprowadzone referendum. 
Do 28.02.1912 r. miał zostać przekazany 
wynik głosowania w formie pisemnej do 
Urzędu Rzemieślniczego w Opolu przy ul. 
Ozimskiej 6, poinformował 22.01.1912 r. 
Werner – komisarz ds. referendum. 

Rzemieślnicy (zdjęcie udostępnił Marek 
Matuszok)

Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

Panu Jerzemu Farysowi
Radnemu Rady Gminy Turawa 

z powodu śmierci 

ojca
składają

Wójt Gminy Turawa, Radni Rady Gminy 
oraz Pracownicy Samorządowi

Szczere wyrazy żalu i współczucia  
Rodzinie zmarłego

ś.P. romana borkowskiego
Wieloletniego członka Towarzystwa miłośników 

ziemi Turawskiej
Składa  

zarząd Towarzystwa miłośników ziemi Turawskiej

Szczere wyrazy żalu Rodzinie zmarłego

ś.p. stanisława Pikula
Wieloletniego członka Towarzystwa miłośników 

ziemi Turawskiej

Składa  
zarząd Towarzystwa miłośników ziemi Turawskiej

Szczere wyrazy współczucia i szczerego żalu
Panu

Jerzemu Farysowi
z powodu śmierci

ojca
składa

zarząd Towarzystwa miłośników ziemi Turawskiej

konDolencje
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Firmy ubezpieczeniowe działały już 
przed I wojną światową. Schlesische Pro-
vinzial Lebensversicherungsanstalt – Śląski 
Fundusz Ubezpieczeń na Życie poinfor-
mował, że proponował ubezpieczenia na 
życie lub emerytalne. 

Hedwig Matyschik przeprosiła na 
łamach Oppelner Kreisblatt karczma-
rza Alexandera Lesch, którego obraziła 
26.04.1912 r. Do ugody doszło na podsta-
wie porozumienia przed Schiesmännischen 
w Kadłubie Turawskim.

Do wybudowania Jeziora Turawskie-
go, tereny obecnej gminy Turawa często 
nawiedzały powodzie. Na podstawie 
ustawy z 16.08.1905 r. o zapobieganiu 
powodziom, nadprezydent prowincji 
śląskiej miał wykonać wykaz cieków 
wodnych, które często wylewały. Taki 
wykaz do wykonania został przekazany 
zarządom wsi i majątków: Kotórz Wielki, 
Kotórz Mały, Turawa. Poinformowano, że 
miała zostać przeprowadzona rozbudowa 
wałów na Małej Panwi – rzece bez żeglu-
gi. Zarządy wsi i majątków położonych 
wokół Małej Panwi: Kotórz Mały, Kotórz 
Wielki, Turawa, Węgry, a także Swornicy, 
m.in. mieszkańcy Zawady, mieli zostać 
poinformowani do 15.07.1912 r. o roz-
budowie wałów przeciwpowodziowych. 

Na łamach Oppelner Kreisblatt po-
informowano 5.11.1912 r., że docenieni 
zostali sołtys Albert Dlugos z Kotorza 

Małego i ławnik Karl Moch z Rzędowa: 
przyznano im srebrną Allgemeinne Eh-
renzeichen Allerhöchst – ogólnohonorową 
odznakę nadawaną przez króla.

Powtarzała mi wielokrotnie moja 
świętej pamięci babcia, lepszy jest funt 
geszeftu (interesu – handlu) niż 2 kilogra-
my roboty. Jednak nie wszystkim handel 
się opłacał. Rozprawa upadłościowa do-
tycząca zobowiązań wobec sklepikarza 
Franza Sladek z Kadłuba Turawskiego, 
w wyniku propozycji wszystkich wie-
rzycieli przymusowej umowy, miała się 
odbyć 14.03.1913 r. o godz. 10.00 w gmachu 
sądu królewskiego w Opolu w sali nr 4. 
Poinformowano na łamach Oppelner 
Kreisblatt 20.02.1913 r.

Sklep w Kadłubie Turawskim

W marcu 1913 r. chałupnik B. z Trzęsi-
ny został skazany za opór przeciw władzy 
na cztery tygodnie więzienia. W grudniu 
1912 r. chciał on zabrać z królewskiego 

lasu trochę ściółki, został jednak złapany 
przez leśniczego, który go aresztował. 
Chałupnik B. stawiał opór i nie chciał 
wyjawić swego nazwiska. 

Większość uczniów nie lubi szkoły, 
dlatego też młodzież szkolna chętnie stra-
szyła nauczycieli. We wtorek 25.03.1913 r. 
w Kotorzu Wielkim wieczorem o godz. 
22.30 w niewielkiej odległości od szkoły 
głośno wybuchła najprawdopodobniej 
bomba. Nie wiadomo było, czy to był 
zwykły żart, czy też psota. Być może 
chciano wystraszyć nauczyciela, który 
był nielubiany w środowisku.

Szkoła w Kotorzu Wielkim

Mieszkańcy w tamtych czasach nieraz 
byli bardzo uczciwi. 18.03.1913 r. poinfor-
mowano w lokalnej prasie, że na terenie 
Ligoty Turawskiej odnaleziono rower i był 
do odbioru u miejscowego sołtysa, po 
poniesieniu kosztów związanych z emisją 
ogłoszenia.

Dziwny XX wiek

w bierDzanacH TeŻ się Dzieje
riTa gabryś, SołTyS

 � 30-lecie zespołu „Jaźwinki”
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Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w przygotowania 
każdej wspólnej imprezy.
serdecznie dziękuję mieszkańcom za liczne przybycie na 
zebranie wyborcze, podczas którego obdarzyliście mnie 
zaufaniem na kolejną kadencję sołtysowania.

Rita Gabryś, sołtys

 � Grudzień 2018 Wigilia dla osób sa-
motnych i starszych przygotowana 
przez Radę Parafialną, kantorki, lek-
torki, proboszcza, koło DFK Bierdza-
ny, przy współudziale sołtysa – iście 
świąteczne przyjęcie zorganizowane 
na Sali Bastion z jasełkami, kolacją 
wigilijną, kolędowaniem.

 � Mikołaj dla wszystkich dzieci – fi-
nansowany ze środków antyalkoho-
lowych Gminy Turawa. Przy pełnym 
zaangażowaniu naszych strażaków 
w przygotowanie sali i czuwaniu nad 
bezpieczeństwem naszych pociech.

 � Nasze „BERY”

 � Spotkanie z oka-
zji Dnia Babci 
i  Dziadka oraz 
Dnia Kobiet zor-
ganizowane przez 
Zespół „Jaźwinki” 
oraz nowo wybra-
ną Radę Sołecką

 � Kolejnym spotkaniem integracyjnym połączonym z Dniem 
kobiet i turniejem ping-ponga było spotkanie zorganizo-
wane w świetlicy środowiskowej przy szkole podstawowej 
w Bierdzanach, współfinansowane ze środków antyalko-
holowych 2019 roku. Mieliśmy okazję wspólnie z dziećmi 
i młodzieżą podzielić się doświadczeniami, przekazać 
informacje, poplotkować oraz podziwiać prace wykonane 
przez panie z klubu seniora oraz rękodzieła, wykonane 
przez Katarzynę Biskupa przy okazji dobrze się bawić 
podczas rozgrywek ping-ponga i różnych konkurencji, 
między innymi chodzenia w trójkach na jednej parze nart.

 � Warsztaty 
kulinarne 
pn. senior 
uczy malu-
cha – robimy 
kanapki...

...którymi poczęstowa-
liśmy grupę młodzieży 
podczas dekanalnego czu-
wania w kościele w Bier-
dzanach, przygotowanego 
przez służbę liturgiczną
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JUŻ 15 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI!!! 
PrawniCze Biuro nieruCHoMośCi 

alDona GóŹDŹ 
ul. Dzierżona 2/7a, 46-040 ozimek

•  SETKI ZAŁATWIONYCH SPRAW I ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW • DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM,  
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie 
i zapraszamy do dalszej współpracy w zakresie:

•  obrót nieruchomościami (SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, DA-
rowizny, Działy sPaDKów, zniesienia wsPółwłasnośCi)

•  DORADZTWO PRAWNE (SPRAWY SPADKOWE, WŁASNOŚCIOWE, 
wieCzystoKsiĘGowe) 

•  KREDYTY (ZAŁATWIMY DLA PAŃSTWA KREDYT. POSIADAMY WPIS 
na listĘ KoMisji naDzoru FinansoweGo jaKo PośreDniK 
KreDytu HiPoteCzneGo) 

• PODZIAŁY GEODEZYJNE
• UZYSKIWANIE WARUNKÓW ZABUDOWY
•  UZYSKIWANIE DECYZJI WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ NA ZAKUP 

nieruCHoMośCi rolnej ( Kowr)
•  UZYSKIWANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU Z PRODUKCJI LEŚNEJ 

(rDlP w KatowiCaCH)
•  PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO 

urzĘDu sKarBoweGo w sPrawaCH najMu nieruCHoMośCi 
oraz zByCia nieruCHoMośCi PrzeD uPływeM 5 lat

•  REPREZENTOWANIE PRZED URZĘDAMI I INSTYTUTYCJAMI

ALDONA GÓŹDŹ – właścicielka firmy, specjalistka rynku nierucho-
mości, absolwentka wydziału prawa Kul w lublinie, licencjonowany 
pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja zaw. nr 5359, 
absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieru-
chomości ar we wrocławiu, po odbytej praktyce z zakresu wyceny 
na Politechnice Krakowskiej, pośrednik kredytu hipotecznego.

WOJCIECH GÓŹDŹ – założyciel firmy, obecnie jej prokurent, 
specjalista rynku nieruchomości, absolwent wydziału prawa Kul 
w lublinie, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościa-
mi – licencja zaw. nr 4294, absolwent studiów podyplomowych 
w Polskim instytucie Kontroli wewnętrznej na kierunku nadzór, 
kontrola i bezpieczeństwo w administracji publicznej, audytor 
i kontroler wewnętrzny kierujący przez 12 lat biurem kontroli 
wewnętrznej jednej z instytucji państwowych.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ:

WWW.ALDOMOZIMEK.PL

woDzenie 
nieDźwieDzia
zarząD osP kaDłub Turawski

Tradycją karnawałową jest wodzenie niedźwiedzia nazy-
wane Berami lub Bakusami. To już obyczaj, że niedźwiedź 

odwiedził Kadłub Turawski. Również w tym roku przebrani 
strażacy miejscowego OSP w barwnym korowodzie- odwiedzili 
wszystkich mieszkańców wsi. 

W sobotę 2 marca, od godzin porannych, grupa przebie-
rańców przebrana m.in. za: niedźwiedzia, policjanta, lekarza, 
cygankę, księdza, kominiarza, śmierć – w sumie kilkanaście 
osób, przy dźwiękach muzyki wędrowała od domu do domu. 
Dzieci częstowano słodyczami. 

Każda gospodyni wie, że należy wpuścić do domu Bakusów 
i zatańczyć z Niedźwiedziem, żeby się dobrze darzyło przez cały 
rok. Następnego dnia, w niedzielę 3 marca, zorganizowano dla 
dzieci zabawę z Niedźwiedziem, który obdarował milusińskich 
cukierkami. Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły.
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sanDra salawa i boŻena koc

Panie z Kadłuba Turawskiego 7 marca obchodziły Dzień 
Kobiet. Wcześniej jednak nastąpiły przygotowania, m.in. 
ukazały się ogłoszenia na terenie wsi i zgłosiły się 23 panie. 

Obecnie jest post, dlatego obyło się bez hucznej zabawy. 
Odbył się pokaz produktów kuchennych Tupperware, na-
stępnie przez specjalistów zostały przeprowadzone warsz-

taty z profilaktyki cery holdingu Orif lame. Organizatorki 
Dnia Kobiet Sandra Salawa i Bożena Koc, przygotowały 
poczęstunek – kawę i ciastka. Spotkanie okazało się bardzo 
udane i w sympatycznym towarzystwie trwało 6 godzin od 
18.00 do 24.00. 

Organizatorki pragną podziękować panu wójtowi Domi-
nikowi Pikosowi, gdyż sponsorem spotkania był urząd gminy 
w Turawie.

świąTeczne sPoTkanie
ewelina ToMecHna

Dzień kobieT w kaDłubie TurawskiM

choć za oknem już wiosna, to my jeszcze wspominamy to, 
co wydarzyło się zimą. Jak wiadomo w Kotorzu Wielkim 

są bardzo grzeczne dzieci, dlatego na zaproszenie pani sołtys 
Moniki Twardawskiej i Rady Sołeckiej odwiedził nas Mikołaj. 

Rodzice i dziadkowie mogli przy kawie porozmawiać, 
a w tym czasie dzieci bawiły się z wolontariuszami ze świetlicy 
środowiskowej z Kotorza Wielkiego, którzy przygotowali dla 
najmłodszych zabawy. Jak co roku można było też podziwiać 
na stoisku ozdoby świąteczne przygotowane przez uczestników 
zajęć świetlicowych. Oczywiście przyszedł do nas Mikołaj, 
który przyniósł wszystkim dzieciom prezenty.

W imieniu pani sołtys i Rady Sołeckiej oraz uczestników 
zajęć świetlicowych dziękujemy wszystkim za udział i wspólną 
zabawę. Fot. autora Marta Kunicka
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ferie ze świeTlicą
ewelina ToMecHna

Zajęcia rozpoczęły się pierwszego dnia 
ferii o godzinie 9.00. Uczestnicy punk-

tualnie stawili się na sali w Hali Sportowej 
w Turawie. Po omówieniu planu i regu-
laminu zabraliśmy się do działania. Były 
zajęcia sportowe, plastyczne, teatrzyk, 
zabawa z balonikami i tak minął nam 
pierwszy dzień. 

Przez kolejne dni nie zwalnialiśmy 
tempa i oprócz codziennych aktywności 
sportowych i plastycznych, mieliśmy 
też warsztaty z robienia ozdób z siana, 
pierwszą pomoc przedmedyczną ze stra-
żakami z OSP Węgry, warsztaty kulinarne 
i mydlarskie oraz wybraliśmy się na 
edukacyjne spotkanie do Nadleśnictwa 
w Turawie.

Pierwszy tydzień był też wyjątkowy, 
ponieważ do pomocy zgłosiła się gru-
pa wolontariuszy. Młodzież nie tylko 
pomagała w prowadzeniu zajęć, ale też 
brała udział w zajęciach, na których mieli 
okazję poznać swoje mocne i słabe strony 
oraz sprawdzić, jaką rolę każdy w nich 
pełni w zespole. Zajęcia te były jednym 
z elementów realizowanego przez świe-
tlicę środowiskową w Kotorzu Wielkim 
projektu „Zgrana paka – zaprogramowani 
na działanie”.

Drugi tydzień, już w mniejszej gru-
pie, spędziliśmy w świetlicy w Kotorzu 
Wielkim. W poniedziałek, korzystając 
z niespodzianki, jaką sprawiła nam pogoda, 
zorganizowaliśmy prawdziwą wojnę na 

śnieżki. Było też dużo zajęć z robotyki: 
ozoboty, walki legorobotów oraz kon-
struowanie i programowanie lofirobotów. 
Odwiedziliśmy też tajemnicze miejsca: 
stuletnią piekarnię oraz Narodowy Bank 
Polski. Oczywiście nie zabrakło też naszych 
ulubionych zajęć, czyli robienia bransoletek, 
szycia czy tworzenia animacji poklatkowej. 

To były bardzo aktywne ferie, gdzie 
każdy z uczestników znalazł coś dla 
siebie. Dziękuję uczestnikom zajęć za 
wspólnie spędzone chwile, za zaanga-
żowanie i uśmiechy na twarzy. Dziękuję 
wolontariuszom, którzy przez dwa tygo-
dnie brali czynny udział w zajęciach. To 
oni byli wsparciem w wielu działaniach, 
a niektóre w ogóle nie odbyłyby się bez 
ich pomocy. Dziękuję.

Ferie się skończyły, ale nasz zapał do 
działania nie słabnie. Jeżeli chcesz dowie-
dzieć się, co planujemy robić w Przede-
dworzu i jakie bębny grają nam w du-
szy zapraszamy na zajęcia do Kotorza 
Wielkiego.

ferie to czas, w którym nauczyciele świetlic się nie nudzą, a to wszystko za sprawą 
zajęć, które organizują dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne ferie były zaś wyjątkowe. 
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Tradycją stało się już, że od wielu lat 
mieszkańców Kotorza Wielkiego 

w okresie karnawału odwiedza niedź-
wiedź. I tak też było w sobotę 26 stycznia 
2019 roku. Od godzin porannych, grupa 
przebierańców, przy dżwiękach muzyki, 
wędrowała od domu do domu. 

Każda gospodyni, do której zawitał 
„Ber’’ – niedźwiedź, zgodnie z obyczajem, 
musiała z nim zatańczyć, a to zwiasto-

wało pomyślność w nadchodzącym roku. 
Przebierańcy mieli swoje zadania: komi-
niarz,,gryfnie mazoł’’ sadzą, szczególnie 
dzieci, lekarz badał najczęściej kobiety, po-
licjant wystawiał mandaty, cyganka próbo-
wała,,coś” ukraść, leśniczy prowadził,,be-
ra’’. I tak do godzin popołudniowych ko-
lorowy korowód, przemierzył całą wioskę. 

Według tradycji, wieczorem odbywa 
się zabawa, w czasie której uśmierca 

się niedźwiedzia, i od tego momentu, 
milknie muzyka, instrumenty chowa się 
do futerałów i zaczyna się post. W rolę 
przebierańców wcielili się jak każdego 
roku strażacy OSP Kotórz Wielki. Datki 
uzbierane w czasie odwiedzin mieszkań-
ców przeznaczono na potrzeby miejscowej 
OSP. Do zobaczenia za rok.

 
 Zdjęcia: strażacy OSP

nieDźwieDź w koTorzu wielkiM
foToaMaTor 

Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, które od 
lat wpisuje się w kanon najchętniej celebro-

wanych świąt. Tak też było w Kotorzu Wielkim, 
gdzie jako nowo wybrany sołtys 10 marca w klubie 
„Pod Lipą” postanowiłem ugościć wszystkie Panie 
swojej wsi. Przy słodkim poczęstunku i kawie 
Panie świętowały swój dzień z uśmiechem na 
twarzy, gdyż nie obyło się bez atrakcji, jakie 
udało się przygotować tego dnia. 

Zabawa rozpoczęła się improwizacjami kaba-
retowymi, w których Panie wzięły czynny udział. 
Następnie odbył się pokaz makijażu przygoto-
wany przez niezależną konsultantkę Mary-Kay 
Monikę Kwiatkowską-Stadnicką. Pani Monika 
przygotowała również konkurs z nagrodami, 
a Panie mogły skorzystać z indywidualnych 
konsultacji. Całość zakończyła się wspólnymi 
grami i zabawami improwizacji scenicznej.

Serdecznie dziękuję członkom Rady Sołec-
kiej za zaangażowanie i wspólną pracę przy 
organizacji wydarzenia oraz za liczne przybycie 
drogich Pań z Kotorza Wielkiego. Zapraszam 
już wszystkich za rok!

Dzień kobieT w koTorzu wielkiM
PrzeMysław ozga, sołtys kotorza Wielkiego
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Misyjny bal cHaryTaTywny  
w zakrzowie TurawskiM 2019
ks. sławoMir Pawiński

jak ten czas szybko leci… już po raz dziesią-
ty, a więc jubileuszowy, zorganizowaliśmy 
w sobotę 19 stycznia 2019 roku w restauracji 
u Państwa świtałów w zakrzowie Turawskim 
Misyjny bal charytatywny. 

Został on zorganizowany przez Parafię św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie 

Tur. przy współudziale sprawdzonego gro-
na przyjaciół i sponsorów, którzy już przez 
wiele lat wspierają to piękne i charytatywne 
dzieło wsparcia misji i misjonarzy. Przy 
muzyce zespołu „Paradox Band” bawiło 
się 90 osób, które uczestniczyły w licznych 
atrakcjach misyjnego balu, do których na-
leżała degustacja jubileuszowego tortu. 
Tegoroczny jubileuszowy bal uświetnił też 
koncert kwartetu saksofonowego z Opola.

Dochód z licytacji, jak i z całego balu 
został przekazany na wsparcie misyjnej działalności bpa 
Antoniego Reimanna w Boliwii, który skierował w Adwencie 
w 2018 roku list dziękczynny do uczestników balu i m.in. na-
pisał: „W Nucleo 14, w parafii św. Marcina z Porrez, powstała 
kuchnia charytatywna dla dzieci przy szkole im. O. Luciano 
Rudol, OFM, (+1986 w Sucre). Z kuchni korzysta w obecnej 
chwili 40 dzieci, które w większości pochodzą z rodzin ubo-
gich i mieszkają w internacie. Z tego powodu na utrzymanie 
kuchni-jadalni musimy szukać pomocy „z zewnątrz”. Przy tej 
okazji dziękuję za zorganizowanie kolejnego misyjnego chary-
tatywnego balu w Zakrzowie Tur. (…) Jeżeli w tym kończącym 
się roku mogliśmy tutaj na misjach uczynić coś dobrego dla 
tych braci i sióstr, to przecież dzięki Waszej pomocy, która jest 
widocznym znakiem miłości Boga do człowieka”.

Kiedyś jeden z dziennikarzy zapytał św. Matkę Teresę, 
kiedy zniknie bieda i ubóstwo z ulic Kalkuty. Na co odpowie-
działa Matka Teresa z Kalkuty: „Kiedy ja i Ty… zaczniemy się 
dzielić!” Takie to proste i piękne! Kiedy ja i Ty zaczniemy się 
dzielić! Bal misyjny jest takim właśnie przykładem dzielenia się 
z innymi i wspierania różnych dzieł misyjnych, a w tym roku 
wspieramy utrzymanie kuchni dla dzieci w Boliwii. Przez te 
już dziesięć edycji wsparliśmy wiele dzieł, którym patronuje 
szczególnie nam bliski bp Antoni Reimann, który pochodzi 
z naszej parafii z Kadłuba Tur. Cieszymy się, że w ten sposób 
możemy pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują i że 
nasza pomoc przybiera tak konkretne kształty.

Szampańska zabawa na jubileuszowym balu, połączona 
z charytatywnym szczytnym celem imprezy, sprawiły, iż wraże-
nia z tegorocznego balu pozostaną niezapomniane. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu tegorocznego jubileuszowego 
balu i którzy nas z kolei wspierają, abyśmy nie ustawali w tej 
jakże pięknej i charytatywnej pracy.
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czas zabawy i czas Pracy...
...czyli bilans minionych kadencji radnej, sołtysa i Rad Sołeckich z lat 1999–2006  
oraz 2011–2018 w Ligocie Turawskiej.

DanuTa MaTysek

z powodu całkowitego wycofania się 
z działalności publicznej na rzecz wsi 
ligota Turawska i gminy Turawa, spra-
wozdanie obejmuje (jako przypomnienie) 
cztery kadencje radnej gminy (1999–2006 
i 2011–2018) oraz trzy kadencje soł-
tysa i rad sołeckich (1999–2006 oraz 
2015–2018).

Zanim jednak przejdę do sedna, w kilku 
zdaniach zamknę ostatni kwartał 

ubiegłego roku.
Grudzień – to czas przygotowań do 

Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia i Syl-
westra, to czas rodzinnych spotkań, to 
czas nadziei i marzeń związanych z no-
wym rokiem...

A więc po kolei: 2 grudnia 2018 – kier-
masz adwentowo-świąteczny, wzorem 
ubiegłych lat zorganizowany na placu 
plebanijnym i w księżowskich garażach 
zgromadził nie tylko tych, których inte-
resowały wieńce i dekoracje adwentowe, 
różne pierniki i ciastka, znakomite ciasta 
świąteczne czy inne pyszności! Na kier-
maszu można było zaopatrzyć się m.in. 
w opłatki, świece wigilijne, piękne kwiaty 
„gwiazdy betlejemskie”, napić się dobrej 
kawy i nie tylko, innymi słowy: było i dla 
ducha, i dla ciała!

Ostatnim planowanym przez Radę 
Sołecką wydarzeniem w kończącym 
się roku była jubileuszowa Wigilia dla 
osób samotnych w dniu 14 grudnia, 
organizowana po raz dwudziesty.

Inność tej uroczystości dało się wyczuć 
od samego początku, więcej pustych 
miejsc przy stołach przypominało o tych, 
którzy odeszli w ciągu całego roku i ich 
miejsca zostały zajęte przez nowe osoby. 
Zaduma i nostalgia, opłatek i życzenia, 
potrawy wigilijne i kolęda „Cicha noc”, 
oczekiwania, marzenia i nadzieje zwią-
zane z nadchodzącym nowym rokiem...

bilans – kaDencja 2011–2018
W czasie minionej kadencji sołtysa 

i Rady Sołeckiej wieś Ligota Turawska 
otrzymała zagwarantowaną w budże-
cie Gminy kwotę 320 tys. złotych na 
inwestycje drogowe, które ostatecznie 

kosztowały 834 105 tys. zł. Dodatkowe 
środki pochłonęły bieżące remonty dróg 
gruntowych, spoinowanie i uzupełnia-
nie ubytków na drogach bitumicznych 
oraz wykonanie mapek geodezyjnych ul. 
Ostrów, niezbędnych do modernizacji tej 
drogi w najbliższej przyszłości.

W trakcie przygotowania jest do-
kumentacja budowy chodnika przy ul. 
Głównej, na którą przeznaczono z dwóch 
Funduszy Sołeckich 43 000 zł, a z budżetu 
gminy dodane jest 5200 zł.

gMinna sPółka woDna
W ramach GSW w ciągu minionej 

kadencji sołectwo odprowadziło 28 
655,05 zł naliczonych składek, odmulo-
no i udrożniono łącznie 4074 mb rowów 
i przepustów.

funDusz sołecki
Fundusz Sołecki w latach 2015–2018 

został zrealizowany zgodnie z uchwałami 
zebrań wiejskich z tych lat.
1. Dofinansowano działalność OSP 

zwiększającą bezpieczeństwo miesz-
kańców kwotą 15 000 zł, doposażono 
kuchnię i świetlicę wiejską w remizie 
OSP na kwotę ok 4713 zł, (w latach 
2011–2014 doposażenie kuchni kosz-
towało 8000 zł), a dodając wartość 
wypracowanych – dofinansowanie 
całkowite wyniosło ok. 33 000 zł.

2. Na potrzeby LZS w latach 2015–2018 
wydatkowano z Funduszu Sołeckiego 
kwotę 4500 zł, zaś w latach 2011–2014 
kwotę 15 000 zł. Dodatkowo z budżetu 
Gminy w tych latach dofinansowano 
zakup traktorka i działki powiększa-
jącej boisko na łączną kwotę 21 000zł, 
co ostatecznie zamknęło się sumą 
około 41 000 zł.

UWAGA: do ww. kwot dla OSP i LZS 
nie są doliczone planowe środki przeka-
zane z budżetu Gminy na utrzymanie 
obiektów i działalność .
3. Ponadto wykonano 40 mb chodnika 

koło szkoły, zakupiono stroje dożyn-
kowe, sprzęt ogrodowy do pielęgnacji 
zieleni, komplety biesiadne do namiotu 
(10), zorganizowano dożynki gminne 

połączone z jubileuszem wsi ( 3 dni), 
inne cykliczne imprezy wiejskie dla 
dzieci i dorosłych oraz konkursy, na 
szeroką skalę wypromowano sołec-
two itd.

zebrania wiejskie  
i raDy sołeckiej

W ciągu kadencji odbyło się 15 zebrań 
wiejskich, w tym 4 związane z podziałem 
Funduszu sołeckiego, 1 podsumowują-
co-rozliczeniowe festyn jubileuszowy 
i dożynki gminne, 1 szkoleniowe dla 
rolników w sprawie e-wniosków o dopłaty 
unijne, 1 spotkanie z lekarzami dot. filii 
ośrodka zdrowia w Kadłubie Turawskim 
oraz 1 przed wyborami samorządowymi 
spotkanie z kandydatami na radnych 
i wójta. Za wyjątkiem zebrania rozlicze-
niowego festyn, obecność mieszkańców 
na nich była szokująco niska, łącznie 
we wszystkich wzięły udział 454 osoby, 
a najmniej na zebraniu szkoleniowym 
rolników i spotkaniu z lekarzami.

Rada Sołecka odbyła 44 zebrania proto-
kółowane i drugie tyle roboczych podczas 
przygotowań wszystkich uroczystości 
wiejskich oraz sprzątaniu po nich.

szczegółowy wykaz 
zrealizowanycH zaDań:
1. Modernizacja części i budowa ul. 

Polnej, modernizacja 2 odc. ul. Do-
brodzieńskiej i 2 odc. Dworskiej, 
modernizacja wiaty na rowery, 
montaż lustra drogowego i szyby 
we wiacie przystankowej, bieżące 
remonty dróg gruntowych oraz spo-
inowanie i wypełnianie ubytków na 
bitumicznych, utwardzenie pobocza 
pod bocianim gniazdem, chodnik k. 
ogródka szkolnego wraz z wymianą 
rur przepustowych pod wjazdem na 
plebanię, mapki geodezyjne na ul. 
Ostrów, znaki ograniczające tonaż na 
drogach gminnych, dodatkowe lampy 
oświetlenia ulicznego, doprowadze-
nie energii na „plac z ogniskiem” 
i  jednorazowa naprawa urządzeń 
na b. placu zabaw oraz konserwacja 
wszystkich tablic i infrastruktury na 
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placach gminnych, dokumentacja na 
budowę chodnika przy ul. Głównej 
(w przygotowaniu ), czyszczenie 
przepustu na ul. Głównej, starania 
o remont drogi woj. nr 463, utwar-
dzenie podjazdu do remizy i „zato-
czek”autobusowych, nowy plac zabaw 
przy „placu z ogniskiem” (montaż 
po zimie, do czerwca 2019).

2. Renowacja bocianiego gniazda, pielę-
gnacja zieleni i sprzątanie przystan-
ków PKS, ustawienie dodatkowych 
koszy na śmieci, usuwanie uschnię-
tych drzew, pozyskanie dla wsi i re-
kultywacja działki gminnej nr 163 
oraz rozpoczęcie starań o działkę k. 
szkoły, pozyskanie dużego namiotu 
winylowego i zabytkowego wozu na 
przechowywanie i transport sprzętu 
biesiadnego oraz ławki z LGD, obelisk 
jubileuszowy z płytą pamiątkową, 
uporządkowanie działki k. szkoły.

3. Dożynki gminne i jubileusz wsi, 3  
dożynki wiejskie z obiadem, orkiestrą 
i popołudniowym poczęstunkiem 
kołaczem i kawą, po 4 : Dzień Dziec-
ka, Dzień Kobiet, spotkanie ze św. 
Marcinem i Mikołajem, kiermasz 
świąteczny, Wigilia osób samotnych 
i konkurs kroszonkarski, po 1 razie: 
konkurs „ocalić od zapomnienia”, 
zabawa karnawałowa „śledzik”,obiad 
z okazji otwarcia zmodernizowanej 

drogi woj. nr 463 oraz spektakl cyr-
kowy dla dzieci. Sołectwo dofinan-
sowało 4 szkolne konkursy wiedzy 
o pożarnictwie i zakończenia sezonu 
sportowego dla najmłodszych zawod-
ników. Paczki mikołajowe i wigilia 
dla samotnych dofinansowane przez 
miejscowe Koło DFK.

4. Sołectwo brało udział w ankieto-
waniu i proteście w obronie granic 
gminy, podejmowało pielgrzymkę 
legnicką na Jasną Górę oraz piel-
grzymów zmierzających do Kra-
kowa na Światowe Dni Młodzieży, 
uczestniczyło w dożynkach gmin-
nych w Osowcu, Kotorzu Wielkim 
i Turawie, w Międzynarodowych 
Konkursach Twórczości Ludowej 
w Rudnikach, gminnych konkur-
sach „Turawskie Ogrody”, „Ocalić 
od zapomnienia” oraz organizacji 
festynu parafialnego, finansowo 
i  rzeczowo wsparło festyn jubi-
leuszowy LZS, „Siedlungfest” i 2 
wycieczki szkolne. Część miesz-
kańców została zaopatrzona w” 
koperty życia”, został opracowany 
„Plan Odnowy Miejscowości na 
lata 2017–2023”, Sołectwo posia-
da amatorską stronę internetową, 
a w kwartalniku „FALA”ukazywały 
się artykuły dotyczące wsi.

fesTyn jubileuszowy  
i DoŻynki gMinne

Uroczystość 3-dniowa z udziałem 
biskupa Antoniego, gości z partnerskich 
gmin w Czechach i Niemczech, władz 
gminnych, księży, delegacji sołectw z ko-
ronami dożynkowymi i mieszkańców. 
Łącznie pracowały 162 osoby. Na orga-
nizację imprezy przygotowano przeszło 
62 000 zł, m.in. z funduszu sołeckiego, 
budżetu gminy, wpłat sponsorów i wy-
pracowanych przez mieszkańców, zysk 
z loterii fantowej został przeznaczony 
na utworzenie placu zabaw przy „placu 
z ogniskiem”

MająTek sołecTwa:
1. Drukarka laserowa
2. Kosiarka spalinowa
3. Kosa spalinowa
4. Ławka parkowa
5. Namiot winylowy biesiadny
6. Stoły i ławki biesiadne
7. Stroje dożynkowe
8. Zestaw dożynkowy do pielęgnacji 

tradycji ludowych (kosze i inne)
9. Termos 16-litrowy metalowy

10. Doposażona kuchnia i świetlica wiej-
ska w remizie OSP (zgodnie z proto-
kołem przekazania na kwotę prawie 
10 000 zł)

czas zabawy i czas Pracy
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laTa 1999 – 2006

1. Budowa sali gimnastycznej i utrzy-
manie szkoły podstawowej w Ligocie

2. Utworzenie Izby Regionalnej Gminy 
Turawa, wyróżnienie i nagroda Mini-
stra Rolnictwa w konkursie „Piękna 
Wieś Opolska”

3. Zadaszenie nad zabytkowymi ma-
szynami rolniczymi

4. Zadaszenie dla rowerów
5. Wiata na przystanku PKS
6. Oznakowanie (nazwy +znaki drogowe) 

wszystkich ulic
7. Oznakowanie przejścia dla pieszych
8. Obelisk pamiątkowy na Siedlungu
9. Plac zabaw „pod bocianim gniazdem”

10. Przebudowa bocianiego gniazda
11. Przełożony bruk na łączniku ulic 

Głównej i Dworskiej k. kościoła i czę-
ściowo wydzielony chodnik

12. Asfaltowanie cz. ul. Dworskiej, Do-
brodzieńskiej i tzw. Zakrzowskiej

13. Ścieżka rowerowa z płyt betonowych 
przy części ul. brukowanych

14. Dodatkowe lampy oświetleniowe na ul. 
Dworskiej, Dobrodzieńskiej i Ostrów

15. Pojemnik na zbędną odzież k. szkoły
16. Piaskowanie ulic podczas gołoledzi 

w lutym 2000 ze środków wypra-
cowanych

17. Wodociągowanie, telefonizacja i umo-
wy śmieciowe w Sołectwie

18. Promocja wsi na dożynkach różnych 
szczebli, Międzynarodowym Konkur-
sie Twórczości Ludowej w Rudnikach, 
NTO, Panoramie Opolskiej, Radiu 
Opole, Schleswischewochenblatt, 
TVP Opole, TV Ostrawa, kwartalniku 
FALA i wielu innych

19. Kompleksowe udrożnianie i odmulanie 
rowów przydrożnych i melioracyjnych

20. Działania prozdrowotne: Mammo-
bus, badania spirometryczne płuc 
i osteoporozy 

uroczysTości:

1) 3 festyny, w tym 2 x dożynki gmin-
ne i podpisanie partnerstwa gminy 
z Saalfelderhohe

2) 2 pikniki uliczne: na ul. Dobrodzień-
skiej i Głównej

3) 2 „siedlungfesty”, w tym 1 z pomocą 
mieszkającej tam rodziny

4) 3 zabawy sylwestrowe 1999/2000, 
2001/2002 i 2005/2006

5) Wprowadzenie zwyczaju paczek miko-
łajowych i Wigilii dla osób samotnych 
– tylko ze środków wypracowanych

6) Wprowadzenie zwyczaju dożynek 
wiejskich z orkiestrą, obiadem i po-
południowym poczęstunkiem oraz 
nową koroną każdego roku

7) Wspólne z DFK Seniorentreffen
8) Zamówione jubileuszowe przyjęcie 

urodzinowe dla 182 osób

MająTek sołecTwa
Termosy 10- i 20-litrowe (tzw. baniaki) 

– 8 szt. termosy stołowe 1-litrowe – 20 
szt., stroje dożynkowe dla pań – 4 kpl., dla 
dziewczynek – 7 kpl., podłoga drewniana 
do tańczenia („tanzdilla”) – 7 pól 3  3m, 

2 namioty ogrodowe, obrusy i serwety 
plamoodporne – 20 kpl.

PoDziękowania:
 � Za wspólnie przepracowane 16 lat 

w Radzie Gminy Turawa i 12 lat 
pracy sołtysa składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
wspierając mnie, pomagali realizować 
plany i spełniać marzenia.

 � Dziękuję Radom Sołeckim trzech 
kadencji, DFK, OSP, LZS, paniom 
z  obsługi kuchni, nauczycielom 
i uczniom naszej szkoły oraz miesz-
kańcom sołectwa wspierającym i pra-
cującym na wspólne osiągnięcia. 
Dziękuję Kapłanom ligockiej parafii 
pomagającym mi w każdy możliwy 
sposób, aby ten społeczny chleb nie 
był taki gorzki.

 � Przed nowymi włodarzami sołectwa 
stoją zadania wymagające pracy, 
wsparcia oraz życzliwości dziesiątek 
osób. Życzę, aby ich plany i marzenia, 
tak po ludzku się spełniły.

w gościnie u jubilaTa
DanuTa MaTysek

5 grudnia 2018 roku, do elitarnego 
klubu 90-latków dołączył kolejny 

mieszkaniec Ligoty Turawskiej, Pan 
Jerzy Sojka

W znakomitej kondycji fizycznej 
i dobrym zdrowiu, mieszkając z rodzi-
ną córki Krystyny, przyjmował w dniu 
wyjątkowego jubileuszu życzenia, 
kwiaty i upominki.

Pan Jerzy dochował się dwójki 
dzieci, trójki wnucząt i maleńkiego 
prawnuka. Rodzina w komplecie 
spotkała się z Dostojnym Jubilatem 
na uroczystej kolacji. W tym wy-
jątkowym dniu życzenia w imieniu 
własnym, Rady Sołeckiej i miesz-
kańców wsi złożyła sołtys Danuta 
Matysek.
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wiaDoMości z osowca
arTur gallus

w niedzielę 2 grudnia przy remizie osP w osowcu odbył się 
już drugi gminny kiermasz świąteczny. 

Około godz. 14.30 sołtys wsi Osowiec-Trzęsina Bernard 
Loch wraz z Wójtem Gminy Turawa Dominikiem Pikosem 

uroczyście otworzyli kiermasz. Przygotowano mnóstwo atrakcji, 
zarówno dla starszych ok. najmłodszych. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Były stragany, na których można było zakupić 
ozdoby świąteczne, pierniki, ciastka, napić się kawy, herbaty, 
gorącej czekolady i grzanego wina. Były też frytki, chleb ze 
smalcem oraz kiełbasa z grilla. Na scenie występowały dzieci 
od przedszkola do 8 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Osowcu, sekstet instrumentów dętych oraz 
grupa taneczna działająca przy OSP w Osowcu. Natomiast 
na sali odbywały się warsztaty kulinarne, wyrabianie ozdób 
choinkowych i stroików przez dzieci pod pilnym okiem 
animatorek oraz zabawy dla dzieci i oczywiście nie zabrakło 
Mikołaja z prezentami. Prowadzono również sprzedaż książek 
przez panie ze szkoły, minikoncert na organach przedstawił 
Kamil Podkówka. Mimo nienajlepszej pogody nie zabrakło 
odwiedzających. Na zakończenie kiermaszu odpalono zimne 
ognie i wystrzelono sztuczne ognie.
 W dniu 16 grudnia o godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo 

ku czci św. Józefa jako podziękowanie za zakończenie przebu-
dowy domu katechetycznego. W trakcie nabożeństwa ksiądz 
proboszcz podziękował wszystkim firmom uczestniczącym 
w tym przedsięwzięciu oraz poszczególnym osobom. Pamiątkową 
statuetkę otrzymał pan Helmut Wiench – kierownik budowy, 
za wieloletnie zaangażowanie i kierowanie wieloma robotami 
budowlanymi na obiektach parafialnych. Po nabożeństwie 
odbyło się poświęcenie domu katechetycznego, a wszyscy mogli 
zobaczyć obiekt oraz napić się kawy i poczęstować się ciastem.

Remont rozpoczął się 2 lutego 2018, a został zakończony 
7 grudnia 2018 r., wtedy to zostały podpisane dokumenty o za-
kończeniu robót i oddanie w użytkowanie. Tak więc w ciągu 
10 miesięcy udało się przeprowadzić generalny remont całego 
obiektu, łącznie z dobudowaniem dwóch garaży i pomiesz-
czenia gospodarczego. Pozostało jeszcze zagospodarowanie 
terenu wokół obiektu i rozebranych garaży. Prace te zostaną 
wykonane wiosną.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób po-
magali przy remoncie, a poniżej przedstawiamy wykonawców 
poszczególnych prac.
•  Projekt – architekt p. Krzysztof Denisiewicz z Opola
•  Kierownik Budowy – p. Helmut Wiench z Osowca
•  Geodeta – p. Alfred Kwaczała z Trzęsiny
•  Roboty przygotowawcze: demontaż instalacji wodnej i cen-

tralnego ogrzewania, rozbiórka podłogi i posadzek – Strażacy, 
parafianie i firma BENBUD.

•  Roboty ziemne, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, rozbiórka 
garaży, wywóz gruzu i ziemi – Firma BENBUD Bernard 
Loch z Trzęsiny,

•  Roboty rozbiórkowe, murowanie, betonowanie, ciesielstwo, 
dekarstwo – Zakład usługowo-handlowy Alojzy Bardorz 
z Kościelisk,

•  Roboty elektryczne zewnętrzne: Tauron Opole, wewnętrzne: 
Jendrzej Piotr, Artur Gallus z Osowca

•  Tynki wewnętrzne: Firma budowlana Waldemar Widera ze 
Starej Schodni,

•  Gładzie gipsowe: Firma Budowlana Ryszard Czurlok z Łubnian,
•  Podłoże posadzkowe i posadzki: Firma Usługi ogólnobu-

dowlane Wojciech Matyszok z Węgier,
•  Płytki ceramiczne na podłogach i ścianach: Usługi Budowlane 

QUARZ i MARMO Pech Rajmund, Pech Waldemar, Pech 
Mateusz z Węgier,

•  Roboty malarskie i listwy przypodłogowe: Bartłomiej Ko-
nieczko z Węgier,

•  Stolarka okienna i drzwiowa: Stolarstwo Ryszard Halupczok 
z Węgier,

•  Ocieplenie i tynki zewnętrzne: usługi remontowo-budowlane 
Michał Morawiec, Roman Stotko, Roman Langner,

•  Zabudowa sanitariatów i stropy podwieszane: Firma budow-
lana Daniel Sowa z Węgier i strażacy,

•  Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne: 
Firma Instalacyjna Waldemar Thomala z Siołkowic,

•  Instalacja gazowa: Gaz Petrol spółka z o.o. Kąty Wrocławskie
•  Dostawa materiałów elektrycznych i pomiary: Firma Elek-

trotim Roman Bartyla z Węgier,
•  Kierownik robót elektrycznych: p. Teodor Mateja, nasz były 

parafianin.
 W dniu 30 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w kościele pa-

rafialnym pw. św. Józefa Robotnika Parafialna Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta zagrała koncert kolęd. Gościnnie wystąpili: 
Aneta Knopp – skrzypce, Dawid Stokłosa – tenor, Agnieszka 
Węgrzynowska – sopran. Orkiestrę wzbogacili również gościnnie 
Rafał Gambiec – perkusja, Norbert Krawczyk – bas, Krzysztof 
Krawczyk – trąbka, Roman Knop – trąbka. W repertuarze or-
kiestry znalazły się znane kolędy jak również znane popularne 
światowe melodie świąteczne. Na koncercie tak jak w latach 
poprzednich zgromadziło się wielu parafian i gości. Na koniec 
owacją na stojąco wierni podziękowali za wspaniały koncert.
 W piękne zimowe popołudnie, 26 stycznia 2019 roku, 

odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła DFK Oso-
wiec. Przebiegło ono w pozytywnej atmosferze, w towarzystwie 
współpracujących osób oraz dobrego poczęstunku. Moderator 
sprawnie poprowadził zebranych przez kolejne punkty w planie 
spotkania. Najpierw przedstawiono wszystkie sprawozdania, 
następnie Zarządowi udzielono absolutorium za okres sprawoz-
dawczy, po czym przystąpiono do przedstawienia kandydatur 
do nowego składu.

Wyniki wyborów do Zarządu prezentują się następująco:
•	 Przewodnicząca – Sylwia Blacha,
•	 Zastępca – Dawid Galus,
•	 Skarbnik – Jolanta Loch,
•	 Sekretarz – Anna Langner,
•	 Członek – Bożena Sochor,
•	 Członek – Dorota Kokot.

Wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej:
•	 Przewodniczący – Krzysztof Schwientek,
•	 Członek – Irena Skiba,
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•	 Członek – Karina Loch.
Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:

•	 Sylwia Blacha
•	 Dawid Galus

W tym roku wybieraliśmy Zarząd na kadencję trwającą 5 lat.
 W dniu 18.02.2019 r. o godz. 18.00 w sali OSP w Osow-

cu odbyło się zebranie wiejskie, na którym odbyły się wybory 
sołtysa i Rady Sołeckiej. Na sali obecne były 143 osoby. Po 
przedstawieniu sprawozdania sołtysa z działalności przystąpiono 
do wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej. Na stanowisko sołtysa 
kandydowały 2 osoby. Do 9-osobowego składu Rady Sołeckiej 
kandydowało 11 osób. W trakcie przygotowywania kart do 
głosowania i  liczenia głosów poruszano sprawy nurtujące 
mieszkańców Osowca i Trzęsiny. Na pytania odpowiadał wójt 
Gminy Turawa, jak również inne osoby będące w prezydium. 

Sołtysem na trzecią kadencję wybrany został Bernard Loch, 
natomiast do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Ewa Morcinek, 
Anna Budnik, Iwona Duda, Aniela Góra, Marek Marciszuk, 
Antoni Oruba, Sebastian Czech, Sebastian Golomb, Artur Gallus.
 W dniu 23 lutego jak co roku strażacy z OSP Osowiec 

przeszli ulicami Osowca i Trzęsiny z wodzeniem Niedźwiedzia. 
Barwny korowód wyruszył o godz. 8.45 z Trzęsiny i zakończył 
się o godz. 16.00 w Osowcu. Bardzo serdecznie strażacy dzię-
kują wszystkim, którzy przyjęli niedźwiedzia na swojej posesji 
oraz za złożone datki. 
 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam 

w imieniu sołtysa i Rady Sołeckiej wszystkim mieszkańcom 
Osowca, Trzęsiny jak i całej gminy wiele łask Chrystusa 
Zmartwychwstałego, radości, spokoju oraz zdrowia i mokrego 
dyngusa.
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bal karnawałowy  
w rzęDowie
Mazur beaTa, sołtys wsi Rzędów
karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, 
gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawało-
we. Dla dzieci to dzień niezwykły, dostarczający im wielu 
radości i przeżyć. 

Tak też było u nas. W dniu 22.02.2019 r. w Restauracji Złoty 
Kłos w Rzędowie odbył się bal karnawałowy. Był to dzień 

niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Tego dnia 
sala wypełniła się kolorowymi postaciami, dzieci przebrane 
za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać policjantów, 
wróżki, księżniczki, smerfy – nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich postaci. Wystrój sali wprowadził w radosny 
nastrój oraz zachęcił wszystkich do wesołej zabawy. Dzieci 
świetnie się bawiły, uczestnicząc w zabawach prowadzonych 
przez panią animatorkę. Uśmiechy nie znikały z twarzy. Po 
tańcach i zabawach przyszedł czas na poczęstunek. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca, dzieci szczęśliwe i pełne wrażeń 
powróciły do domów. Wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się.

Serdecznie dziękujemy.

woDzenie nieDźwieDzia 
w rzęDowie
sanDra noras

Wodzenie niedźwiedzia zwane też berami lub bakusami 
to karnawałowa tradycja, która jest praktykowana na 

niektórych wsiach województwa opolskiego, w tym także 
w Rzędowie. Mieszkańcy przebrani we wszelakie stroje 9 lutego 
odwiedzali wszystkie domy. Wśród przebierańców można było 
zauważyć młode państwo, cygankę, policjantkę, pielęgniarkę, 
diabła no i oczywiście misia, bez którego obchód by się nie 
odbył. Tradycyjnie miś tańczył z gospodynią w każdym domu. 
Całą drogę można było słuchać melodii granych na akordeonie, 
co dodawało całej paradzie ludowego klimatu. Mimo niezbyt 
ciepłej soboty, wodzenie niedźwiedzia odbyło się w miłej i we-
sołej atmosferze. Zebrane datki zostaną przekazane na potrzeby 
OSP Rzędów. Serdeczne podziękowania dla mieszkańców za 
przyjęcie przebierańców do domu, miłą zabawę, poczęstunek 
i datki. Za rok tradycyjnie znowu ta wesoła grupa odwiedzi 
Wasze domy. Do zobaczenia!
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PrzeD ŻyciowyMi DecyzjaMi – czyli 
MłoDzieŻ na TargacH eDukacyjnycH
sylwia Pruska, jerzy farys – PUbLiCzna Szkoła PodSTaWoWa W TURaWie

Publiczna szkoła podstawowa w Tura-
wie przez lata funkcjonowania jako 

gimnazjum wypracowała spójny i sku-
teczny system doradztwa zawodowego, 
obejmujący analizę predyspozycji zawo-
dowych uczniów, prezentację zawodów 
pod względem wymagań, obowiązków 
i łatwości znalezienia pracy, przegląd 
oferty szkół ponadgimnazjalnych (dziś 
również ponadpodstawowych), odwiedzi-
ny w zakładach pracy, wreszcie indywi-
dualne rozmowy z uczniami. Gościliśmy 
również przedstawicieli szkół – nauczycieli 
i uczniów, często naszych absolwentów, 
którzy zachęcali swoich młodszych ko-
legów do podjęcia nauki w ich nowych 
placówkach. Od kilku lat nieodłącznym 
elementem systemu doradztwa zawodo-
wego w naszej szkole są wyjazdy na Targi 
Edukacyjne: starannie przygotowaną 
imprezę, na której przedstawiciele szkół 
prezentują swoje placówki, odpowiadają 
na pytania kandydatów na uczniów, 
przekazują materiały, a nawet drobne 
upominki. W bieżącym roku szkolnym 
do wspólnego wyjazdu zaprosiliśmy 
ósmoklasistów z zaprzyjaźnionych szkół 

w Bierdzanach i Ligocie Turawskiej, któ-
rzy w środę 6 marca 2019 roku dojechali 
do nas gimbusami, później wspólnie 
wyruszyliśmy wynajętymi autobusami 
do Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowego w Opolu, po drodze zabierając 
uczniów z Zawady. 

Tegoroczna impreza, wzorem lat 
ubiegłych bogata i  świetnie przygo-
towana, pozwoliła naszym uczniom 
poszerzyć horyzonty, często inaczej 
spojrzeć na własną przyszłość i karierę. 
Młodzież z wielkim zainteresowaniem 
przyglądała się pokazom, być może 
oczyma wyobraźni widząc siebie w efek-
townym stroju kucharza czy fryzjerki 
bądź siedzącego z mądrą miną przed 
pulpitem sterowniczym drukarki 3D. 
Wielkiej satysfakcji dostarczyły nam 
wypowiedzi naszych gimnazjalistów 
i ósmoklasistów, którzy z ulgą stwier-
dzali: Nie wiedziałem, ale już wiem. Nie 
mogłem się zdecydować, teraz jestem 
pewien. Decyzja podjęta w oparciu o ak-
tywny udział w targowych imprezach 
ma znacznie większe szanse sukcesu 
w konfrontacji z rzeczywistością. 

Poza wydarzeniami ściśle eduka-
cyjnymi, organizatorzy VI Targów 
Edukacyjnych zadbali o udział gwiazd 
– w bieżącym roku imprezę uświetnił 
Jasiek Mela. Jego wystąpienie zrobiło 
ogromne wrażenie na młodzieży: mówił 
o swoim wypadku, walce z cierpieniem 
i własną słabością, porażkach i sukce-
sach, doszedł do cennej konkluzji, że 
najwięcej ograniczeń człowieka tkwi 
w nim samym. 

Na scenie pojawiła się również gwiazda 
TV, uczestniczka programu „Idol” znana 
jako „Żelka” – absolwentka jednej z opol-
skich szkół. Podzieliła się z młodzieżą 
refleksjami na temat kariery w show-
-biznesie, dążenia do niej i pułapek z nią 
związanych. 

Przekonani o wielkiej wartości Targów 
Edukacyjnych w planowaniu kariery 
młodych ludzi, bardzo dziękujemy za-
przyjaźnionym szkołom w Bierdzanach, 
Ligocie Turawskiej i Zawadzie za wspólny 
wyjazd – ich towarzystwo uczyniło wy-
cieczkę jeszcze przyjemniejszą.

kiedy młody człowiek osiąga pewien wiek, staje przed trudnym wyzwaniem: 
musi zadecydować, co dalej. są tacy, którzy już od najmłodszych lat doskonale 
wiedzą, co chcieliby w życiu robić, i konsekwentnie dążą do celu – ich rodzicom 
można tylko zazdrościć. a jeżeli wybrany zawód współgra z możliwościami 
dziecka, potrzebami rynku i planami najbliższych, rodzice mogą mówić o pełni 
szczęścia. niestety, takie sytuacje są rzadkie, większość młodych ludzi wymaga 
fachowej porady.
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babskie warszTaTy kreaTywne w Turawie 
PaTrycja szufa

Po zrealizowaniu warsztatów z ręko-
dzieła (grafika, sitodruk, krawiectwo, 

biżuteria i qulling) w 2016 przyszedł czas 
na odwdzięczenie się p.Teresie za pomoc 
w projekcie, a mianowicie w ramach re-
wanżu obiecałam zająć się dekoracjami 
dożynkowymi na dożynkach gminnych 
w Turawie. I tak przez kilka tygodni, 
spotykając się głównie z paniami w Klubie 
Zgoda, tworzyłyśmy wspólnie oprawę 
artystyczną namiotu, stołów i sceny. 
W międzyczasie pojawiały się pytania, 
kiedy znowu zorganizuję jakieś warsztaty. 
Nie trzeba było długo czekać. Uczestnicząc 
jako gość w zebraniach rady sołeckiej, 
na jednym z zebrań zaproponowałam, 
aby zorganizować cykl warsztatów ręko-
dzielniczych finansowanych z budżetu 
sołeckiego. Rada sołecka poparła po-

mysł i zadeklarowała kwotę 5000 zł na 
warsztaty w roku 2019. Następnie budżet 
został zatwierdzony przez mieszkańców 
wsi na zebraniu wiejskim, dzięki czemu 
mogłam zacząć wcielać mój plan w życie. 

Pierwsze dwa warsztaty odbyły się jesz-
cze w 2018, przeprowadziłam je osobiście, 
dysponując materiałami i doświadczeniem 
w takich technikach, jak mozaika arty-
styczna i tworzenie z filcu. Na pierwszym 
z warsztatów uczestniczki (bo to głów-
nie kobiety z córkami przychodzą na 
warsztaty, choć panowie są również mile 
widziani) wykonały lusterka z mozaiką 
szklaną i ceramiczną, a na drugim ozdoby 
bożonarodzeniowe z filcu.

W tym roku odbyły się już kolejne 
cztery warsztaty: 3 warsztaty z decoupage, 
gdzie pod okiem Magdy Szwarcbach wy-

konałyśmy chusteczniki (dzieci wykonały 
serduszka i słoiki) i obraz na desce przy 
użyciu papieru ryżowego oraz warsztat 
z robienia albumów na zdjęcia metodą 
scrapbookingu. Ten ostatni poprowadziła 
dla nas Joanna Ołubczyńska, prowadząca 
firmę „Eight-albumy”. 

Warsztaty odbywają się w Klubie Zgoda 
nieregularnie, ale zawsze we wtorki, więc 
nazwałam nasze spotkania „Kreatywny-
mi Wtorkami w Turawie”. W zajęciach 
bierze udział za każdym razem około 
15 osób, choć nie zawsze są to te same 
panie, w sumie licząc dzieci przez te 
kilka miesięcy przez salę warsztatową 
przewinęło się około 30 osób.

Wszystkie nasze poczynania można 
śledzić na Facebooku na profilu Babtur 
Turawa. Nie spoczywam na laurach, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
warsztatowiczek, szykuję kolejne zajęcia. 
Chcę, żeby do prowadzenia warsztatów 
również włączały się kolejne osoby.

kiedy w 2016 zaczęłam realizować projekt „babskich warsztatów kreatywnych 
w Turawie” z dotacji kierunek fio, nie sądziłam, że tak rozwinie się moja znajomość 
z panią sołtys Turawy, radą sołecką i wieloma wspaniałymi kobietami z naszej wsi. 
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babski coMber w Turawie
PaTrycja szufa, Rada Sołecka Turawy
„już od dawna marzyło mi się zorgani-
zowanie babskiego combra w Turawie, 
no bo czemu inne wsie mogą, a my nie? 

Kluczowym było dobranie odpowied-
niego terminu, tak aby nie pokrywał 

się z innymi zabawami karnawałowymi, 
których było sporo w tym roku. Po zasię-
gnięciu informacji padło na optymalny 
termin 23 lutego 2019. Sala oczywiście 
zapewniona, tu podziękowania dla pani 
sołtys Teresy Żulewskiej, która jak zawsze 
chętnie udostępniła sołecki Klub Zgoda 
i zadeklarowała wszelką pomoc. Teraz 
czas na zespół, tu od razu pomyślałam 
o mojej koleżance, człowieku orkiestrze, 
kochanej Iwonce. Iwona Pietruszka i Jerzy 
Kaufman tworzą duet o nazwie „To jest 
to” ze Staniszcz , który już miałam okazję 
usłyszeć. Jeden telefon do Iwony i już 
termin zabukowany, cena uzgodniona, 
co więcej Iwona obiecała wejściówki do 
kilku atrakcji w Staniszczach jako nagrody 
na comber. Teraz najważniejsze: zebrać 
panie na imprezę. Wysłałam informacje 
WhatsAppem do wszystkich znajomych 
babek z Turawy, wieści rozeszły się bły-
skawicznie, jedna baba drugiej babie 
i już zaczęła się tworzyć lista chętnych; 
tu podziękowania dla Eweliny i Oli, które 

pomogły zbierać zapisy. W międzyczasie 
już każda z nas powoli zaczęła myśleć 
i przygotowywać przebranie, wszak jak 
comber to można się przebrać i powygłu-
piać. Oczywiście w tle trwały przygoto-
wania dekoracji, tu nieoceniona pomoc 
Izy, która pomogła mi wcielić w życie 
moje papierowe wizje. Znalazły się też 
chętne koleżanki do pieczenia ciasta. 
Na tydzień przed imprezą wpadłam na 
pomysł zorganizowania loterii fantowej, 
z której dochód mógłby pójść na dopo-
sażenie Klubu Zgoda. Ale skąd wziąć 
fanty? Znowu informacja puszczona 
WhatsAppem do pań, które zapisały się na 
imprezę, mimo krótkiego terminu udało 
się nazbierać 70 paczek z fantami. Dziękuję 
wszystkim osobom, które prywatnie nas 
obdarowały, oraz Delikatesom Turawa, 
Kortom Hart z Zawady, Party Kajaki 
ze Staniszcz. Dwa dni przed imprezą 
strojenie sali – dziękuję mojej ekipie 
pomocniczej, wspólnie daliśmy radę:)

Przyszedł w końcu wyczekiwany wie-
czór babskiego combra. Zabawę czas 
zacząć! Oczywiście nie obyło się bez 
małych problemów, na samym wstępie 
wywaliło korki w Klubie:) Na szczęście 
pani Teresa, dzielnie sobie z nimi poradzi-

ła. Uff, można naprawdę zacząć. Zespół 
przygrywa w tle, kobity się schodzą, co 
jedna to cudniej przebrana, naprawdę 
każda się postarała i poważnie podeszła 
do tematu. Słowa przywitania, pamiąt-
kowe zdjęcie i ruszamy na parkiet. Dalej 
toasty i przepyszne jedzenie. Duet „To 
jest to” – jako jury wybrał panią, która 
najlepiej się przebrała, wygrało murzyń-
skie przebranie mieszkanki Marszałek 
– p. Magdy, przyznano cenne nagrody. 
Jurek w damskim przebraniu przygrywa 
na klawiszach i gitarze, Iwonka śpiewa, 
dziouchy szaleją na parkiecie. Są zabawy, 
loteria fantowa, wspólne śpiewy, śmiech 
i przede wszystkim taniec. Nawet nie 
wiecie, jak kobity potrafią się świetnie 
bawić bez chłopów.

Ostatnie uczestniczki schodzą z dan-
ceflooru po 2.00 nad ranem, rzut oka czy 
wszystko w porządku i można zamykać 
imprezę, na sprzątanie przyjdzie czas 
nazajutrz. 

Jeszcze raz serdeczne podziękowania 
dla wszystkich dziewczyn, które wsparły 
mnie pomocną dłonią i dobrym słowem, 
bez Was nie dałabym rady. Najlepszym 
podziękowaniem dla mnie jest to, że już 
nie możecie się doczekać imprezy za rok:) 
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Płazy i gaDy
jerzy sTasiak

Wielu ludziom gady i płazy kojarzą 
się z ohydnymi, oślizłymi stwo-

rami i na samą myśl o nich przechodzą 
im ciarki po plecach. Odwieczne oskar-
żenia o współudział w czarach, przeko-
nania o żmijach rzucających się do gardeł 
zraziło nas do tych zwierząt i nie bardzo 
dostrzegamy ich znaczenia w przyrodzie 
i gospodarce człowieka. Płazy są wielki-
mi sprzymierzeńcami rolników i ogrod-
ników w zwalczaniu szkodników, w tym 
stonki ziemniaczanej na polach. Za dar-
mo rozprawiają się też z gąsienicami 

i ślimakami w sadach i ogrodach. Ropu-
cha może zjeść jednorazowo 14 gramów 
owadów. Gady, reprezentowane m.in. 
przez żmiję zygzakowatą, żywią się gry-
zoniami, a więc również szkodnikami 
upraw. Obecność płazów oraz niektórych 
gatunków ryb jest naturalnym wskaźni-
kiem skażenia środowiska. To płazy giną 
pierwsze, gdy do otoczenia wprowadzo-

ne zostaną szkodliwe substancje. Ich naga 
skóra wchłania je razem z wodą. Wystę-
powanie płazów i gadów na danym te-
renie świadczy o zachowanej równowadze 
w tamtejszym ekosystemie i czystym 
otoczeniu. Systematycznie wzrasta świa-
domość ludzi o szkodliwości stosowania 
środków chemicznych do produkcji żyw-
ności. Obecność tych zwierząt jest waż-
nym czynnikiem warunkującym wytwa-
rzanie żywności zdrowej, bez pestycydów. 
Mimo to należą one obecnie do najbardziej 
zagrożonych wyginięciem. Nie służy im: 
osuszanie bagien i rozlewisk, zaśmieca-
nie i nadmierne oczyszczanie zbiorników, 
ocieplenie klimatu, coraz większy ruch 
na drogach, wypalanie traw. W 1998 roku 
zdiagnozowano u płazów chorobę wy-
woływaną przez grzyby. W rozprzestrze-
nianiu się choroby sprzyja moda na żabie 
udka. Są one rozprowadzane z farm 
azjatyckich po całym świecie (również 
do Polski) w postaci mrożonej. Hodow-
le miały chronić dziko żyjące populacje, 
a stały się dla nich zgubą. W kraju mamy 
18 gatunków płazów: salamandrę, 4 
gatunki traszek, 2 gatunki kumaków, 3 
gatunki ropuch, 6 gatunków żab, grze-
biuszkę i rzekotkę. Mamy też 9 gatunków 
rodzimych gadów: żółwia błotnego, 
jaszczurki (zieloną, zwinkę, żyworodną 
oraz padalca) i węże (zaskrońca, gnie-
wosza plamistego, węża eskulapa oraz 

żmiję zygzakowatą). Ryb mamy w Polsce 
120 gatunków (słodko i słonowodnych), 
35% to gatunki obce. Z minogów wystę-
pują w naszym kraju 4 gatunki i 1 pod-
gatunek. Do ciekawszych płazów, które 
możemy spotkać na terenie gminy nale-
żą traszki. Ich długość sięga 10 
centymetrów. Ubarwione zmiennie, od 
koloru brunatnego do ciemnoszarego, 
brzuchy mają żółto-pomarańczowe. Są 
znakomitymi pływakami. Polują na 
drobne żyjątka wodne. W czerwcu traszki 
wychodzą na ląd, można je wtedy spotkać 
np. w lesie. Późną jesienią zapadają w sen 
zimowy. W okresie godowym samcom 
wyrastają na grzbietach charakterystyczne 
grzebienie. Toki są bardzo widowiskowe, 
mogą trwać nawet miesiąc. Samice znoszą 
200–400 jaj i zawijają je w liście. Kiedyś 
bardzo pospolita była u nas ropucha 
zielona. Jest jasnopopielata z zielonymi 
plamami i brodawkami. Oczy poziome 
z eliptycznymi źrenicami. Samce w okre-
sie godowym pięknie „śpiewają”, ich 
głosy przypominają trele kanarków. Ro-
puchy zielone zadowalają się dowolnym 
zbiornikiem, nawet bez roślinności. Je-
dynym naszym bezogonowym płazem 
prowadzącym lądowo-drzewny tryb 
życia jest rzekotka. Jej długość nie prze-
kracza 5 cm Ma małą głowę i zaokrąglo-
ny pyszczek. Na końcówkach palców 

posiada lepkie przyssawki, które pozwa-
lają jej poruszać się nawet po pionowych 
szybach. Rzekotki są jaskrawo-zielone, 
posiadają jednak zdolność do zmian 
ubarwienia w zależności od warunków 
atmosferycznych. Mogą to być różne 
odcienie zieleni, błękitu, brązu i czerni. 
Płazy te trudno zauważyć, częściej są 
słyszane. Ich głos to terkotanie. Wielką 
atrakcją turawskich jezior jest kumak 
nizinny. Charakterystyczną cechą tego 
płaza o dźwięcznej naukowej nazwie 
Bombina bombina są żółte, pomarań-
czowe albo czerwone plamy na brzuchu 
oraz źrenice oczu w kształcie serduszek. 
Jaskrawe ubarwienie oznacza w przyro-
dzie jadowitość. W chwili zagrożenia 

z nastaniem cieplejszych dni zaczyna się ruch w przyrodzie. zanik pokrywy lodowej 
na zbiornikach pobudza do aktywnego życia płazy i gady, ożywiają się też ryby. 
ich poczynania skierowane są ku odwiecznemu rytuałowi – przedłużeniu gatunku. 
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kumaki okazują swe barwy napastniko-
wi i pokrywają się białą pianistą wydzie-
liną, zawierającą trującą substancję. Dla 
człowieka nie jest ona groźna, ale może 
silnie podrażnić błony śluzowe. Wiosną 
i latem kumaki nizinne dają wspaniałe 
„koncerty”, głównie we wschodniej czę-
ści zbiornika dużego. Bardzo wcześnie, 
bo już w marcu do środowiska wodnego 
wracają żaby moczarowe. Kilka lat temu, 
kiedy nastąpił nagły nawrót zimy z opa-
dami śniegu, nad jezioro duże zlatywały 
się okoliczne bociany białe (również te 
z Kotorza Małego), które wróciły już 
z Afryki i pod białym puchem nie umia-
ły znaleźć pożywienia. Między innymi 
dzięki tym żabom boćki nie padły z gło-
du. Podczas godów samce żab moczaro-
wych przybierają jaskrawo-niebieskie 
ubarwienie. Gromadząc się na płyciznach, 
tworzą spektakularne widowiska. Aby 
je zaobserwować, trzeba się zachowywać 
bardzo ostrożnie, przy każdym podej-
rzanym ruchu płazy te natychmiast się 
kryją. Ich skóra na spodzie ud i części 
brzucha jest przezroczysta. Można przez 
nią podziwiać mięśnie i wnętrzności. 
Podobna do ropuchy – grzebiuszka (zwa-
na huczkiem) prowadzi nocny tryb życia. 
Jej znakiem rozpoznawczym są wyłupia-
ste oczy z pionowymi źrenicami. Poza 
okresem godowym przebywa wyłącznie 
na lądzie. W razie niebezpieczeństwa nie 
ucieka, a zagrzebuje się w ziemi. W trak-

cie zimowego snu można ją spotkać na 
głębokości nawet 2 metrów. Podczas 
suszy zapada w stan estywacji (spowol-
nienia funkcji życiowych). Posiada gru-
czoły, które wydzielają substancje o za-
pachu czosnku. Grzebiuszki osiągają 
długość 8 cm, ich kijanki natomiast 
12–18 cm i są to największe kijanki w Eu-
ropie. Występują też na naszym terenie 
ciekawe gatunki gadów. Nie stwierdzono 
co prawda żółwia błotnego, a jedynie 
inwazyjnego żółwia czerwonolicego (wi-
dywany na wszystkich turawskich jezio-
rach). Mamy natomiast bardzo rzadkie-

go węża – gniewosza plamistego zwane-
go miedzianką. Płaska głowa, rzędy 
plamek na grzbiecie układające się cza-
sami w charakterystyczny ornament, 
upodabnia go do żmii zygzakowatej. 
Gniewosza najlepiej rozpoznać po 
okrągłych źrenicach, u żmii zygzakowa-
tej są to pionowe kreski. Gniewosze lubią 
tereny skaliste i trawiaste. Uwielbiają 
wygrzewać się na kamieniach. Są agre-
sywne i próbują kąsać. Polują na jasz-
czurki. Mimo że pożyteczne i zupełnie 
nieszkodliwe dla ludzi często są przez 
nich uśmiercane. Kolejny gatunek nie-
jadowitego węża to zaskroniec. Swoją 
nazwę zawdzięcza żółtym plamom 
znajdującym się za skroniami. Długość 
dorosłych samic, które są większe od 

samców to średnio ok. 1,5 metra. Przy 
spotkaniu z człowiekiem zaskroniec 
ucieka, nie mając wyjścia broni się, wy-
dając groźny syk, może też udawać mar-
twego, schwytany, wydziela nieprzyjem-
nie pachnącą ciecz. Największe kontro-
wersje z wszystkich gadów wzbudza 
żmija zygzakowata.To jedyny u nas wąż 
jadowity. Dorosłe osobniki dochodzą do 
80 cm długości. Ważną cechą charakte-
rystyczną tego gada jest zygzak (tzw. 
wstęga kainowa) na grzbiecie i wspo-
mniane już pionowe źrenice. Istnieje 
jednak u węży duża zmienność ubarwie-
nia. Zygzak widoczny jest jedynie u osob-
ników: szarych, brązowych i miedzianych, 
u form melanistycznych (o ciemniejszym 
ubarwieniu) jest on niewidoczny. Żmija 
posiada krępe, grube ciało i wyraźnie 
oddzieloną, trójkątną głowę. Jest prawie 
ślepa, jako narząd węchu służy jej roz-
dwojony język. Jej pokarm stanowią małe 
ssaki (głównie gryzonie) i płazy. Na nią 
z kolei polują: ptaki drapieżne, bociany, 
jeże i łasice. Żmija jest ciepłolubna, lubi 
wygrzewać się na słońcu. Pospolita w gó-
rach i na pogórzu, ale spotykana też na 
nizinach. Występuje w lasach, na polanach, 
polach uprawnych, torfowiskach, zbior-
nikach wodnych. Aktywna głównie 
o zmierzchu i nocą. Żmija zygzakowata 

może być niebezpieczna. Narosło jednak 
wokół niej wiele mitów i niesłusznych 
oskarżeń. Nie rzuca się pierwsza na czło-
wieka, atakuje jedynie w chwili zagro-
żenia, gdy nie ma już możliwości uciecz-
ki. Zasięg skutecznego uderzenia to za-
ledwie 20 cm, poza tym dwumilimetro-
we zęby jadowe nie są w stanie przebić 
grubszej tkaniny. Dorosły człowiek bez 
problemu powinien sobie poradzić z wpro-
wadzoną porcją jadu. Zabójcza dla czło-
wieka dawka to 40 miligramów, podczas 
gdy pojedyncze ukąszenie dostarcza go 
zaledwie 5 miligramów. Odczuwalne 
skutki ataku uzależnione są jednak od 
indywidualnej odporności na jad (nie-
którzy ludzie umierają nawet po użądle-
niu pszczoły), dlatego we wszystkich 
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przypadkach trzeba niezwłocznie udać 
się do lekarza w celu podania antytok-
syny. Silnie narażone na utratę życia są 
dzieci. Najbardziej niebezpieczne są 
ukąszenia w głowę i szyję. Na szczęście, 
najczęściej atakowane są kończyny. Jeżeli 
dojdzie do ugryzienia, na ciele zostaną 
2 punkty po zębach oddalone od siebie 
o ok. 1 cm. U osób wrażliwych następu-
je osłabienie, wymioty i problemy z od-
dychaniem. Później w miejscu ukąszenia 
pojawia się opuchlizna w kolorze fiole-
towym, ból i ropny wyciek. Nie należy 
niczego wyciskać ani wysysać. Trzeba 
unieruchomić kończynę (wg zasady – 

mniej ruchu, mniejszy obieg krwi) i uło-
żyć ją poniżej poziomu serca. Kto potra-
fi, może założyć opaskę uciskową. Dzia-
łanie jadu potęguje alkohol we krwi. 
W zasadzie wiadomo jedynie o jednym 
przypadku śmiertelnego ukąszenia w Pol-
sce. Miało ono miejsce w niejasnych 
okolicznościach, 30 lat temu w Bieszcza-
dach. Będący pod silnym wpływem al-
koholu (2,5 promila) mężczyzna zajmujący 
się wypalaniem węgla drzewnego, położył 
się na ziemi i zasnął. Został dwukrotnie 
ukąszony w szyję. Do najpospolitszych 
jaszczurek należy zwinka. Żyje 3-4 lata, 
poluje na owady, sama z kolei pada łupem 
wielu drapieżców w tym kotów domowych. 
Jako gad jest zmiennocieplna, potrzebu-
je zatem słonecznych kąpieli. Często 
można ją spotkać bez ogona. Odrzuca 
go jako przynętę podczas ataku drapież-
nika. Po jakimś czasie odrośnie. Najpo-
wolniejszą jaszczurką jest padalec. Jest 
beznogi i przypomina węża. Samice mogą 
osiągać 55 cm długości. Ubarwienie 
padalca to różne odcienie brązu. Na 
grzbiecie kropkowany, zdarza się rzadko 
że na niebiesko (tzw. odmiana turkuso-
wa). Słabo zaznaczony ogon stanowi 
połowę długości ciała. Bardzo łatwo 
odpada, nie podlega całkowitej regene-
racji. Padalec może żyć 20-30 lat, w nie-
woli nawet 50. Jest bardzo nieporadny 
i bezbronny. Mylony często ze żmiją 
zygzakowatą i uśmiercany przez ludzi. 
Zjada to, co nie zdąży przed nim uciec, 
a więc: dżdżownice, ślimaki i czasem 
owady. Z ryb żyjących w wodach zbior-
ników turawskich warty przedstawienia 

jest boleń. Gatunek ten odnotowany 
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
jest przedstawicielem karpiowatych, ale 
uważany za typowego drapieżnika. Do-
rosłe osobniki odżywiają się przede 
wszystkim rybami. W Polsce jeszcze 
powszechny, ale niezbyt liczny. W wie-
lu krajach Europy zagrożony wyginię-
ciem. Odbywa długie wędrówki na 
tarliska. Jest najszybciej rosnącym kar-
piowatym. Jedynym przedstawicielem 
minogów spotykanym u nas jest minóg 
strumieniowy. Stanowi on formę słod-
kowodną, nie wędrowną. Przez 4–5 lat 
żyje w postaci larwalnej (ślepicy), potem 
zaczyna się przeobrażać. Trwa to od 
jesieni do wiosny. Po przeobrażeniu 
przystępuje do tarła, po czym w prze-
ciągu 2–3 tygodni ginie. W okresie lar-
walnym odżywia się poprzez filtrację 
mikroorganizmów i glonów. W postaci 
dorosłej (po przeobrażeniu) nie odżywia 
się, jego układ pokarmowy ulega zani-
kowi. Larwy dochodzą do 20 cm długości, 
dorosłe osobniki do 16 cm. Gatunek 
bardzo rzadki ze względu na zanieczysz-
czenie rzek i strumieni. Wielką atrakcją 
Jeziora Srebrnego jest słodkowodna 
meduza – kraspedakusta (Craspedacu-
sta sowerbii). Jej ojczyzną jest Ameryka 
Południowa albo Chiny. Do Europy 
przybyła z roślinami wodnymi sprowa-
dzanymi do akwariów. W Polsce odno-
towana po raz pierwszy w 1928 roku, 
właśnie w jednym z akwariów. Od ja-
kiegoś czasu występuje u nas na dziko. 
Meduza jest niewielka, jej średnica wy-
nosi 18–22 milimetrów. Odżywia się 
planktonem. Meduzę stwierdzono też 
na jednej z opolskich kamionek.

Płazy i gaDy
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w sołecTwie węgry karnawałowo i koncerTowo
róŻa wieczorek
nowy rok 2019 przywitaliśmy w rytmie disco polo na zabawie 
sylwestrowej przy muzyce zespołu „eliot”, który zabawiał 
uczestników zabawy do białego rana. Tak rozpoczęliśmy 
karnawał, a co dalej się działo, to przedstawię po krótce.

9 stycznia po raz pierwszy odbył się w węgrach  
„babski comber”.

Było bardzo duże zainteresowanie pań tą imprezą i to nie 
tylko z Węgier. Panie w różnym wieku, przebrane w piękne 
stroje bawiły się przy muzyce wspólnie i bardzo wesoło, zaś 
druhowie z OSP w szatach kobiecych na krótko zajęli się 
obsługą cateringową, żeby paniom niczego nie brakowało 
i podtrzymywało ich humor. Przychodząc na comber, panie 
zostawiły wszelkie troski i obowiązki w domu, myśląc jedynie 
o dobrej zabawie, smacznych posiłkach i rozgrzewających 
napojach. Przez całą noc królowały tańce i swawola, jednak 
bez obecności mężczyzn. „Babski Comber” zapisał się już na 
rok przyszły, z opinii uczestniczek był to strzał w dziesiątkę. 

16 stycznia, podtrzymując piękną tradycję, jak co roku 
było „wodzenie niedźwiedzia”. 

Miś na uwięzi wraz z orszakiem przebierańców i przy 
dźwiękach muzyki szedł ulicami wsi, odwiedzając wszystkie 
domostwa. Każda pani domu musiała z Misiem zatańczyć, 
aby dany rok dla rodziny był szczęśliwy i bogaty w zdrowie. 
Organizatorami byli członkowie OSP.

17 stycznia w sali osP – koncert karnawałowy orkiestry 
dętej „osP węgry” z 40-letnim dorobkiem, gra w kraju i za 
granicą.

Po raz kolejny przy kawie i ciastku można było posłuchać 
pięknej muzyki w wykonaniu orkiestry dętej. Koncert zawsze 
odbywa się w okresie karnawału i chyba zapisze się jako impreza 
cykliczna, szkoda tylko, że jest tak niska frekwencja naszych 
mieszkańców. Utwory w wykonaniu orkiestry są tak piękne, 
że można ich słuchać i słuchać i to tylko w to jedno niedzielne 
popołudnie, i w dodatku przy małej czarnej i w dobrym towa-
rzystwie. Serdecznie zapraszamy za rok. 

2 marca – zabawa karnawałowa – ostatki 
Ostania zabawa karnawałowa kończąca karnawał, przygrywa 

zespół „Eliot”, wszyscy pięknie się bawią, jest wesoło, pełna 
sala uczestników i tu pojawia się nasz zmęczony „niedźwiedź”, 
który przyszedł zakończyć maraton karnawałowy. Tradycja 
mówi, że za wszystkie zeszłoroczne niepowodzenia, jakie 
miały miejsce w naszym sołectwie, winien jest „on”. Po kilku 
rundkach po sali w towarzystwie przebierańców i bawiących 
się „niedźwiedź” zostaje zabity. Wszyscy tak się bawili, że nikt 
nie zauważył, że niedźwiedź a może niedźwiedzica pozostawili 
swojego potomka, którym zajęli się nasi strażacy, ma się dobrze. 
W przyszłym roku będzie kontynuował tradycję swojego ojca. 

Proszę państwa, było karnawałowo i wesoło i tak dobrnęli-
śmy do Środy Popielcowej, tj. do 40-dniowego postu. Od tego 
momentu milknie muzyka, a instrumenty muzyczne chowa 
się do futerału. 
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nowinki zakrzowskie
Maria zubeil

 � Od listopada 2018 do lutego 2019 
r. w zakrzowskiej świetlicy orga-
nizowany był kurs tańca towarzy-
skiego. W zajęciach, które prowa-
dzili państwo Karpińscy z zespołu 
ALVARO, brała udział młodzież 
z Zakrzowa, Kadłuba i Ligoty. Po 
wyczerpujących tańcach młodzież 
miała okazję wypróbować pizzę 
z turawskiej pizzerii.

 � W ubiegłym roku jednym z plano-
wanych przedsięwzięć realizowanych 
w ramach funduszu sołeckiego było 
ustawienie witaczy przy ul. Głównej. 

Witacze wykonał Zakład Stolarski 
pana Marka Plotnika, a herb Zakrzo-
wa wykonał Mateusz Lisy.

 � 19 stycznia 2019 w sali Państwa 
Świtała bawiliśmy się na 10. Para-
fialnym Balu Misyjnym. Jak zwykle, 
dochód z balu został przekazany do 
Boliwii o. Biskupowi Antoniemu 
Reimann, jak zwykle organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji, a dobrą 
muzykę zapewnił zespół Paradox 
Band i Kwartet saksofonowy. 

 � 22 stycznia dzieci przedszkolne 
gościły u siebie licznie przybyłych 

seniorów, którzy na spotkaniu 
przy kawie mieli okazję podziwiać 
niesamowite występy artystyczne 
przedszkolaków i  ich rodziców. 
Poczęstunek tradycyjnie przygo-
towały mamy przedszkolaków oraz 
Rada Sołecka.

 � W czasie ferii zimowych w zakrzow-
skiej świetlicy środowiskowej odby-
wały się zajęcia dla dzieci ze szkół 
podstawowych w Ligocie i Kadłubie. 
Urozmaicone zajęcia dla dużej grupy 
obecnych dzieci prowadzili państwo 
Kubiczek.
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ferie ziMowe w świeTlicy śroDowiskowej  
w zakrzowie TurawskiM

Zajęcia świetlicowe w czasie ferii zi-
mowych skierowane były do dzieci 

w wieku szkolnym z Zakrzowa, Kadłu-
ba i Ligoty. Każdy dzień poświęcony 
był innemu zagadnieniu. Poniedziałek 
upłynął głównie na zabawach integra-
cyjnych i pracach plastycznych, a także 
na kolędowaniu z Teatrzykiem Wróbelek 
Elemelek. Wtorek był dniem karnawału 
– uczestnicy zajęć najpierw przygotowali 
gipsowe maski, a potem uczyli się kroków 

różnych tańców, by w końcu poszaleć 
w rytm muzyki. 

W środę skupiliśmy się na pomocy 
zwierzętom. Przygotowaliśmy kule dla 
ptaków z ziaren i tłuszczu, a z pomocą 
zaprzyjaźnionego pana Pawła Wierzbic-
kiego wykonaliśmy karmniki. W czwartek 
pochyliliśmy się nad tematem zdrowego 
odżywiania. Analizowaliśmy składy 
popularnych produktów spożywczych, 
czasem przecierając ze zdziwienia oczy. 

Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle cukru, 
konserwantów, barwników i tłuszczów 
utwardzonych kryje się w naszych ulu-
bionych słodyczach. Przygotowaliśmy 
więc coś zdrowego: sałatkę owocową 
i ciasteczka owsiane bez dodatku cukru. 
Ostatni dzień ferii na świetlicy upłynął 
na malowaniu gipsowych figurek, któ-
re przygotował dla nas pan Paweł. Nie 
zabrakło oczywiście wyjść na świeże 
powietrze i zabaw ruchowych.

Dzieci biorące udział w zajęciach podsu-
mowały je w kilku słowach: „Było super, ale 
za krótko!”. Wychodząc ostatniego dnia ze 
świetlicy, już zgłaszały chęć udziału w za-
jęciach w przyszłym roku. Uśmiechnięte 
dziecięce buzie najlepiej świadczą o tym, 
że to były udane ferie!

zuzanna ToMsa-kubiczek

Pierwszy tydzień tegorocznych ferii zimowych grupa 30 dzieci spędziła przyjemnie 
i mądrze na świetlicy środowiskowej w zakrzowie Turawskim. nie zabrakło dobrej 
zabawy, ciekawych zajęć, a także – mimo ferii – przemyconej wiedzy i nowych 
umiejętności. 
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wośP 2019 w zawaDzie
sebasTian kloTka, w imieniu wszystkich zaangażowanych w organizację Finału WoŚP 2019 w zawadzie

Mimo niesprzyjającej pogody nasi 
goście nie zawiedli. Kwestowaliśmy tra-
dycyjnie rano w okolicach kościoła pa-
rafialnego przy ulicy Luboszyckiej, a od 
popołudnia do 22.00 w Parku przy ulicy 
Oleskiej. Dziękujemy wszystkim Wam za 
poczynione datki do puszek. Razem, bo 
wśród uczestników WOŚP byli zarów-
no mieszkańcy Zawady, jak też innych 
okolicznych miejscowości, zebraliśmy 
19 318,34 zł. Jest to największa 
kwota zebrana od 2009 roku, od 
początku organizacji lokalnego 
Finału WOŚP. 

Każdy, kto wziął udział w te-
gorocznej WOŚP, mógł liczyć na 
poczęstunek herbatą, kawą, grza-
nym winem, kiełbaską pieczoną 
własnoręcznie na dużym ogni-
sku, chlebem ze smalcem, koła-
czem, watą cukrową, popcornem 
i słodkimi ciastkami. Jak co roku 
przygotowaliśmy również występy 
i koncerty. Rozpoczęła je nieza-
wodna Orkiestra Dęta z Parafii 
Łubniany i okolic, która gra z nami 
od samego początku, wcześniej 
pod nazwą Orkiestra Dęta z Parafii Lu-
boszyce i okolic. Grupa Taneczna Estoy 
Loca zaproponowała animacje tanecz-
ne, w których każdy z nas mógł wziąć 
udział, a przy okazji się nieco rozgrzać. 
W karnawałowych rytmach zagrały 
dla nas zespoły New Stars i Remedium. 
Chętni mogli uczestniczyć w „Drzwiach 
otwartych” w Stajni Zawada , zwiedzając 
stajnię od kuchni. Dla najmłodszych 
przygotowano planszę z materiału, na 
której chętni mogli malować kolorowymi 
farbkami akcenty świąteczne i związane 
z WOŚP, ten swoisty zawadzki mural 
stanowi WOŚP-ową pocztówkę z Zawa-
dy. W Parku, jak co roku, nie zabrakło 
również licytacji. Wśród „fantów” zna-
lazło się ponad pięćdziesiąt propozycji 
przedmiotów i zaproszeń, każdy fant 
znalazł swojego nabywcę, a wylicytowane 
kwoty były przekazywane bezpośrednio 
do puszek wolontariuszy. O 21.00 nad 
Zawadą rozbłysło światełko do nieba 2019, 
które podsumowało tegoroczny lokalny 
Finał WOŚP. Tuż przed 22.00 w rytmie 

zagranego nam przez zespoły muzyczne 
marsza odprowadziliśmy wolontariuszy, 
którzy udali się na liczenie datków do 
Sztabu WOŚP w Opolu, mieszczącym 
się w Młodzieżowym Domu Kultury 
na Pasiece. 

Korzystając z okazji, pragniemy ser-
decznie podziękować Wszystkim Pań-
stwu, którzy zagraliście razem w naszej 
wspólnej Orkiestrze. Przygotowanie 

Finału, nawet naszego lokalnego, wy-
maga zaangażowania szerokiego grona 
organizatorów. Jako jeden z inicjatorów 
WOŚP w Zawadzie chciałbym skierować 
podziękowania do wszystkich tegorocz-
nych organizatorów. Dziękujemy Radzie 
Sołeckiej, koordynującej przygotowania, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie 
m.in. za wsparcie logistyczne, przygoto-
wanie namiotów i drewna, Publicznemu 
przedszkolu w Zawadzie – za kolejną, 
otwartą i szeroką współpracę, Radnym 
gminnym – obecnej i byłych kadencji 
za wsparcie inicjatywy i pomoc w jej 
organizacji, Inicjatorom Lokalnego Fi-
nału WOŚP za nieprzerwane wsparcie 
udzielane nam od pierwszej edycji Finału 
w 2009 roku, Wolontariuszom WOŚP 
2019 i Sztabowi WOŚP Opole za realizację 
zbiórek i rozliczenie kwot. Dziękujemy 
wszystkim współorganizatorom: osobom 
zaangażowanym w prace w parku przed 
i po imprezie, osobom zaangażowanym 
w promocję wydarzenia, osobom ob-
sługującym stoisko gastronomiczne, 

osobom prowadzącym licytacje, osobom 
zapewniającym transport muzykom 
i wolontariuszom, osobom dbającym 
o zabezpieczenie energii elektrycznej, 
osobom organizującym namioty, ławki, 
stoły i parasole, osobom przygotowującym 
ognisko, malowanki dla najmłodszych 
i inne atrakcje, osobom dbającym o świa-
tełko do nieba, osobom udostępniającym 
i organizującym drewno i gaz do kuchenek 
w stoisku gastronomicznym, osobom 
udostępniającym, przygotowującym 
i dekorującym scenę, osobom organi-

zującym oprowadzanie po stajni, 
zespołom muzycznym, grupie 
tanecznej, orkiestrze dętej, osobom 
przekazującym nam asortyment 
do stoisk m.in. za kiełbasę, wino, 
pieczywo, smalec, ciasto, watę, 
popcorn i inne smakołyki, a także 
wszystkim sponsorom wspierają-
cym organizację wydarzenia i dar-
czyńcom przekazującym „fanty” 
na licytacje. 

Nie chcemy nikogo pominąć 
przy podziękowaniach, a jeżeli tak 
by się zdarzyło, prosimy mieć na 
uwadze, że może to być spowodo-
wane jedynie przez niedopatrzenie, 
które czasem zdarza się w pracy 

organizacyjnej. Niemniej bardzo dzię-
kujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do realizacji XI 
Finału WOŚP w Zawadzie! Pamiętajmy, 
że razem tworzymy ten Finał WOŚP 
i razem jesteśmy jego organizatorami. 
To wielka wartość móc wspólnie wraz 
mieszkańcami Zawady, gminy Turawa 
i z całą okolicą realizować to przedsię-
wzięcie. Od początków WOŚP w Zawadzie 
chcemy zapraszać do jej organizacji każ-
dego chętnego – niech więc każdy z nas 
czuje się do tej współpracy zaproszony 
w przyszłości! Ten finał tworzymy razem 
i razem tworzyć go powinniśmy, wtedy 
po raz kolejny będziemy mieli szansę 
zagrać w zgranej Orkiestrze, w której 
gra cała okolica! 

W załączeniu kilka zdjęć autorstwa 
Leszka Myczki (opowiecie.info), Sabiny 
Okos, Dominika Pikos, Sebastiana Mocz-
ko, Joachima Klotka, Gminy Łubniany, 
Sebastiana Klotka, ilustracje pochodzą 
od Sztabu WOŚP Opole.

Tegoroczny finał wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy za nami. w 2019 roku 
cała Polska i inne kraje na świecie zagrały w orkiestrze po raz 27., a w zawadzie 
orkiestra dała jedenasty koncert. 
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Przedstawiam wiersz  
ks. Rudolfa Lubeckiego  
o tematyce religijnej.

Obrazy Maryi
Ludzie, co Maryą znali,
Tak Jej postać opisali:
A oblicz tak miłego,
Że Ją wszyscy polubili,
Jako piękność Ją chwalili.
Miła była i w rozmowie,
Zajmująca w każdem słowie;
Pismo święte dobrze znała, 
Często bowiem je czytała;
Z ludźmi zaś w pokoju żyła
I życzliwością wszystkim była.
To jest obraz Jej pisany,
Mamy też i malowany,
Bo dwa jego exemplarze
Zostawił nam Łukasz w darze.
Łukasz święty je malował,
Kościół nam je zaś przechował.
W Rzymie jeden z nich przebywa,
Drugi Polska czci i śpiewa:
„O, Maryo Częstochowska,
O, cudowna Matko Boska!
Proś za nami Syna Twego,
Jezusa Pana naszego.”
Oprócz tych dwóch jest też wiele
Jeszcze obrazów w kościele,
Co Maryą przedstawiają,
Do jej czczenia zapraszają;
Swym czcicielem zaś Marya
Dopomaga, bo im sprzyja.

Poezja PoeTy ks. Proboszcza z koTorza wielkiego 
ruDolfa lubeckiego
jerzy farys

Znaczenie wyrazów: POZIOMO: 1 – płaci Vat, akcyzę; 5 – miasto 
w powiecie będzińskim nad Czarną Przemszą; 9 – zagrożenie, ryzyko; 
10 – zlepek, ortęć, konglomerat; 15 – enzym w soku żołądkowym; 
18 – do pamiętnika; 19 – olejarka; 20 – ocena szkolna; 21 – dryf, 
zbaczanie statku; 22 – teczka na dokumenty; 26 – ślad po pile; 27 – 
męczarnia, zsyłka carska; 28 – taktomierz; 29 – odnoga toru kolejo-
wego; 30 – grzejna w żelazku; 33 – słodycz z ula; 34 – nitki w rosole; 
36 – ziemia uprawna; 37 – ze stolicą w edynburgu; 39 – więzień, 
osadzony; 40 – jabłko, wiśnia; 41 – miasto w japonii w środku Honsiu; 
43 – barwny ptak z kraskowatych; 49 – proces wyodrębniania się 
zawodów; 50 – ukraść, obrabować; 51 – pełni służbę przy oficerze.  
PIONOWO: 1 – chroniony chiński miś; 2 – sposób żywienia; 3 – miano; 
4 – szajka, banda; 5 – nowy ..., miasto; 6 – najwyższy szczyt ziemi; 
7 – pochodne kwasów; 8 – pokłady surowców w ziemi; 11 – kobieta 
zniechęcona do życia; 12 – piłkarka – napastnik z lewej strony; 13 – 
kraj z rabatem; 14 – biały ser; 15 – mazak, flamaster; 16 – potężne 

państwo; 17 – rozczarowanie, niechęć; 22 – z lararium; 23 – odgłos 
łamania gałęzi; 24 – Drakula, nosferatu; 25 – ameryk. reżyser – ,,MasH”, 
,,Gracze”; 31 – pali papierosy; 32 – zawieszenie broni; 35 – surowiec na 
sizal; 38 – matka i żona edypa; 41 – atrybut kata; 42 – osłona żarówki; 
44 – stan usa z Boise; 45 – główny posiłek dnia; 46 – domek letniskowy; 
47 – sygnał do uruchomienia kamery; 48 – może być nieproszony. 
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła od 1 do 90.

za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 105 w „Fali” nr 4/116/2018 
nagrodę otrzymała Dominika Grot z osowca. Hasło krzyżówki brzmiało: 
„nastrojowych i radosnych dni z narodzenia Pana, wiele prezentów 
oraz zdrowia w nowym roku przesyła redakcja Fali”.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 105 prosimy nadsyłać do dnia 
31 maja 2019 roku na adres: redakcja Kwartalnika „Fala”, ul. opolska 
39c, 46-045 turawa (urząd Gminy turawa).

redakcja
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krzyŻówka świąTeczna nr 106
opracował PioTr jenDrzej
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było
Słów zabrakło, jak wiatru w żaglach,
cisza niewypowiedziana.
Jak noc po dniu nadchodzi,
tak ona przyszła po prostu.
Jeszcze wczoraj szept pieścił usta,
jeszcze słów echem brzmi pokój,
jeszcze pamięć uśmiech wspomina,
jeszcze chwila chce trwać nadal.
Usta zamilkły zatykając uszy,
opuchłe powieki zakryły obrazy,
życie toczy się kołem pod chmurami,
rosę na stopach kurz zastąpił z drogi.

Powsinoga
Chodzić lubiła, gdzie jej nie prosili,
słuchać nie chciała o czym uczyli.
Teraz, gdy zaszła, ręce krzyżuje,
że nie słuchała, za późno żałuje.
Radca
Że wiedzę ma wielką - wszystkim powtarzał.
Komu nie pomógł - jak dobrze doradzał?
Skąd dzieci na świecie? – dziatwa spytała
Nabrał powietrza i cisza nastała.

Proste życie
Takie proste życie.
Świat pomalowany kolorami tęczy,
uśmiechnięte twarze wypełniają ulice.
Wiecznie jasne korytarze 
prowadzą do otwartych drzwi.
Nie ma zmarszczek, ani zmartwień,
są tylko przespane noce,
 słowa, które radują serce.
Takie proste życie.
Pod oczami tylko miłe wspomnienia,
spełnione marzenia tryskają szczęściem.
Rozśpiewane ptaki nad łąkami pełnymi kwiatów 
i dziewczynki bez zapałek bawią się lalkami
i chłopcy, którzy nie bawią się w wojnę.
Są tylko splecione dłonie,
są tylko usta pełne pocałunków.
Takie proste życie… 
po drugiej stronie lustra.

ŻaRT GRoSza WaRT
zebRał aDaM bocHenek
nauczyciel pyta się Jasia:  
– Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
– Róże.  
– Proszę, napisz to na tablicy.  
– Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.

*

4 stopnie odwagi:  
Pierwszy stopień odwagi:  
o trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu.  
Twoja żona stoi z miotłą w drzwiach, a ty pytasz:  
– zamiatasz czy odlatujesz?  
drugi stopień odwagi:  
o trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu.  
Żona leży w łóżku, nie śpi.  
bierzesz krzesło i siadasz przy niej.  
na pytanie: „Co to ma znaczyć?” odpowiadasz:  
– Chcę siedzieć w pierwszym rzędzie, jak zacznie się 
ten cyrk.  
Trzeci stopień odwagi:  
o trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu.  
Czuć od ciebie damskie perfumy, masz ślady szminki 
na kołnierzu.  
klepiesz żonę w tyłek i mówisz:  
– Teraz twoja kolej!  
Czwarty stopień odwagi:  
o trzeciej nad ranem wracasz do domu pijany w towa-
rzystwie dwóch ślicznotek.  
Stojącej żonie w drzwiach mówisz:  
– Stara, nie bądź świnia, powiedz, że jesteś siostrą...

*

Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi do drugiego:  
– Słuchaj stary, nie wiem co mam zrobić, mój kot zała-
twia mi się na dywan.  
– Jak to?  
– no, załatwia się na dywan, potem jeździ tyłkiem po 
podłodze i rozsmarowuje to wszędzie, nie wiem już co 
mam robić. może ty byś coś poradził?  
– Wiesz co, zwiń dywan i oklej podłogę papierem 
ściernym.  
Spotykają się ponownie po dwóch tygodniach.  
– no i jak? - pyta pomysłodawca.  
– o człowieku, rewelacja! Jak kocisko rozpędziło się 
w przedpokoju, to do lodówki już tylko oczy dojechały!

*

Co powinieneś dać mężczyźnie, który ma wszystko?  
– kobietę, która pokazałaby mu, co z tym zrobić.

Stoją dwa byki na łące. Gospodarz prowadzi do nich 
starą, brudną krowę. Jeden z byków mówi: 
– Pałka, zapałka, dwa kije kto się nie schowa ten kryje!

wiersze
GALL
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w bierdzanach też się dzieje

Mikołaj w kotorzu wielkim

zimowisko w zakrzowie Turawskim

wodzenie niedźwiedzia  
w rzędowie

orkiestra Dęta osP węgry

Dzień kobiet w kadłubie Turawskim




