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Kiermasz 
świąteczny w Węgrach

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia pragnę złożyć życzenia radosnego 
przyjęcia Bożego Syna, który rodzi się 
w betlejemskiej grocie, by okazać nam miłość 
i udzielić daru zbawienia.

Niech ten najpiękniejszy czas napełni 
wszystkich radością, ciepłem i życzliwością, 
a radość narodzin Bożej Dzieciny wniesie w życie 
każdego wiele światła, miłości, ufności i pokoju.

Niech nadchodzący Nowy Rok 2020 stanie 
się czasem spełnienia marzeń i nadziei.

Życzy
Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos
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To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku

Emilia WaśnioWska – „WiEczór Wigilijny”

Dzwonią dzwonki u sań,
stół pełen wigilijnych dań,
pod obrusem sianko leży,
rodzina na Pasterkę bieży.
Będą wszyscy kolędować,
z narodzenia Pana się radować.
Kolędujmy i my wraz,
bo radosny nadszedł czas.

Z okazji nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia
Chcemy życzyć Państwu, 

aby wszystkie 
chwile spędzone 

w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne, 

a każdy dzień nowego 
roku był pełen szczęścia 

i nadziei.

życzy
Redakcja kwartalnika FALA 

oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turawskiej

Spokojnych, zdrowych 
i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia,
pełnych nadziei i radości,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz szczęśliwego Nowego Roku 
spełniającego wszystkie marzenia
i obfitującego w sukcesy zawodowe 
i osobiste.

Życzy 
Przewodniczący Rady Gminy Turawa 

wraz z radnymi

Jubilaci od 1 września 2019 r. 
do 30 listopada 2019 r.

Hildegarda Matuszek, Bierdzany, 94 lata
Gerhard Duda, Ligota Turawska, 90 lat
Maria Karwat, Osowiec, 90 lat
Stanisław Golik, Turawa, 90 lat
Gertruda Mach, Turawa, 90 lat
Maria Lip, Osowiec, 92 lata
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Dominik PikoS – WóJt Gminy turAWA 
PoDSumoWAł SWóJ PierWSzy rok urzęDoWAniA

Panie Wójcie, ma Pan za sobą pierwszy 
rok kadencji. Jakie są Pana wrażenia po 
dwunastu miesiącach sprawowania funkcji 
gospodarza Gminy Turawa?

DP: Jestem zadowolony z tego roku, 
ponieważ udało nam się pozyskać środki 
zewnętrzne m.in. na przebudowę ul. Lipowej 
w Osowcu, wymianę kotłów węglowych 
w przedszkolach w Turawie i Zakrzowie 
Turawskim, jak również środki na dopo-
sażenie szkół w tablice multimedialne, czy 
aktywne strefy wypoczynku, które powstaną 
w Turawie przy hali sportowej, w Kadłubie 
Turawskim oraz nad Jeziorem Dużym. 
Sukces tym większy, że Gmina Turawa 
po raz pierwszy złożyła wnioski o dofi-
nansowanie w naborach z Funduszu Dróg 
Samorządowych, efektywności energetycz-
nej w budynkach użyteczności publicznej 
Aglomeracji Opolskiej, czy na budowę toalet 
publicznych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Czekamy na ocenę wniosków o dofinanso-
wanie modernizacji energetycznej budynku 
szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej oraz 
przebudowę dróg w Kotorzu Małym. Środki 
zewnętrzne pozwolą nam przeprowadzić 
wiele oczekiwanych inwestycji, zarówno 
z punktu widzenia mieszkańców, jak też 
dalszego rozwoju naszej gminy. Jak wia-
domo, początki zawsze bywają trudne, 
a już początek mojej kadencji był pod tym 
względem wyjątkowy – mieliśmy przecież 
zawirowania w Urzędzie Gminy i duże 
problemy związane z projektem budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych.

To chyba jest jedna z największych pla-
nowanych inwestycji w ostatnich latach 
w gminie Turawa. Znane są już szacunkowe 
koszty?

Szacunkowe koszty mocno przewyższają 
kwoty zaplanowane we wniosku o dofinan-
sowanie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, 
że koszt budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
wg założeń koncepcji sięga prawie 30 mln 
zł, przy dofinansowaniu ok. 10 mln zł. To 
właśnie najpoważniejszy problem, z którym 
musimy się zmierzyć. Jak udało nam się 
ustalić, budżet projektu został oszacowany 
na podstawie cen minimalnych z lutego 
2016 roku. Przy złożeniu wniosku o dofi-
nasowanie nie dokonano aktualizacji cen, 
a przez ostatnie 3 lata nie podjęto żadnych 
działań zmierzających do obniżenia kosztów 
lub zwiększenia kwoty dofinansowania. 

W koncepcji przewidziano do wycinki ponad 
200 drzew, co budzi spore opory społeczne. 
Jeszcze przed końcem kadencji poprzedni 
Wójt ogłosił postępowanie przetargowe na 
przygotowanie dokumentacji projektowej. 
Zauważyliśmy spore rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją projektową a wnioskiem 
o dofinansowanie. Ścieżka pieszo-rowerowa 
to długo oczekiwana inwestycja przede 
wszystkim przez mieszańców Kotorza 
Małego i Turawy, dlatego też na bieżąco 
wprowadzamy zmiany we wniosku o do-
finansowanie, m.in. zmieniające trasę 
przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej na 
odcinku pierwszym od Turawa Park do 
Zawady, lokalizację parkingu Bike and 
Ride i placu rekreacyjnego, aby nie ponosić 
dodatkowych kosztów dzierżawy. Zrezy-
gnowaliśmy z elementów infrastruktury, 
które stanowiły koszty niekwalifikowane. 
Trudno jednak nadrobić okres kilku lat, 
w którym nie były podejmowane żadne 
działania, mające na celu przygotowanie 
inwestycji do realizacji.

Jakie inwestycje udało się zrealizować 
w tym roku?

Ogromne znaczenie mają drogi, które 
poprawiają komunikację, dlatego też spora 
część budżetu jest przeznaczona właśnie na 
inwestycje drogowe. W tym roku przebudo-
wana została ul. Pogodna w miejscowości 
Węgry, której koszt remontu wyniósł 223 000 
zł. W Turawie modernizacji doczekały się 
ulice Nowa i Planetorza. Koszt tej inwestycji 
to ponad 400 000 zł. Kolejne drogi czekają 

na remont. W budżecie zaplanowano kwotę 
150 000 zł na remont ul. Kolanowskiej 
w Zawadzie oraz 200 000 zł na remont ul. 
Polnej w Kotorzu Wielkim.

W zakresie budowy i remontu dróg 
współpracujemy również z Zarządem Dróg 
Powiatowych oraz Zarządem Dróg Woje-
wódzkich. Niedawno udało nam się wspól-
nie z powiatem wyremontować chodnik 
przy cmentarzu w Kadłubie Turawskim 
oraz prowadzimy rozmowy z Marszałkiem 
w sprawie budowy chodników wzdłuż drogi 
wojewódzkiej w Bierdzanach, Ligocie Tu-
rawskiej oraz Kadłubie Turawskim.

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

We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na 
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (tzw. PSZOK). Liczymy, 
że do marca 2020 ta inwestycja zostanie 
zakończona. Projekt na budowę PSZOK 
otrzymał dofinasowanie w wysokości 85% 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego, a jego wartość 
wynosi 790 210 zł.

Niedługo zakończymy rewitalizację 
kanału w Osowcu, której koszt wynosi 445 
260 zł, z czego prawie 300 000 zł zostanie 
sfinansowane z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Póki jest możliwość korzystamy z do-
finansowań, chociaż jest ich coraz mniej 
i coraz trudniej pozyskać środki zewnętrzne.

Co było dla Pana największym, osobi-
stym wyzwaniem, gdy został Pan wójtem 
gminy Turawa?

Myślę, że jednym z największych wyzwań 
jest stworzenie dobrego zespołu, który będzie 
rozumiał moje podejście do pracy i podzie-
lał moją wizję rozwoju gminy, przyjaznej 
mieszkańcom i środowisku, atrakcyjnej 
dla turystów i otwartej na inwestorów. 
Najważniejsza jest skuteczność w działaniu. 
W praktyce wygląda to tak, że stawiamy 
sobie cele i je realizujemy. Sukcesem jest 
każda zrealizowana inwestycja. Jestem 
zadowolony także z tego, że pomimo wielu 
trudności, wielu problemów z organizacją 
pracy Urzędu, udało nam się przeprowadzić 
zaplanowane inwestycje i pozyskać na ich 
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realizację środki zewnętrzne. Na początku 
kadencji zderzyłem się z szeregiem proble-
mów związanych z wewnętrzną organizacją 
pracy, m.in. wykonanie zaległych zale-
ceń pokontrolnych, problemy z realizacją 
projektów dofinansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, opóźnienia z wdrożeniem 
RODO, kilkuletnie zaległości w wykony-
waniu obowiązków na niektórych stano-
wiskach pracy, wysokie koszty wdrożenia 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
opłat bankowych, niedopracowany system 
elektronicznego obiegu dokumentów, wie-
loletni brak przekazywania dokumentacji 
do archiwum na niektórych stanowiskach 
pracy itd. W Urzędzie Gminy brakuje sto-
sownych procedur i przepływu informacji 
pomiędzy niektórymi referatami. Struktura 
urzędu odbiegała od potrzeb i aktualnie 
wykonywanych zadań przez poszczegól-
nych pracowników. Przepływ informacji 
pomiędzy referatami nie funkcjonował 
prawidłowo. Zreorganizowałem Urząd 
Gminy, zmieniły się referaty i poszczególne 
stanowiska pracy. Kolejnym priorytetem 
jest otwarcie urzędu dla ludzi. Pewne stan-
dardy w obsłudze mieszkańców muszą 
obowiązywać, kultura osobista stanowi 
podstawę. Urzędnik powinien doskonale 
znać obowiązujące przepisy i procedury 
i stale aktualizować swoją wiedzę na ich 
temat. Tylko w ten sposób może zawsze 
jasno i wyczerpująco odpowiedzieć na 
wszystkie pytania, które są zadawane przez 
klientów. Dzielenie się wiedzą z innymi 
ułatwia pracę całej organizacji.

Praca wójta i samego urzędu to nie tylko 
załatwianie spraw bieżących mieszkańców. 
Jest pan włodarzem gminy pierwszą kadencję 
i jak z pana perspektywy wygląda praca 
wójta i urzędu?

Zakres obowiązków na stanowisku 
wójta jest niezmiernie szeroki i związany 
z ogromnymi kosztami. A pieniędzy na 
wykonywanie tych obowiązków samorząd 
musi poszukiwać w dochodach własnych 
i zewnętrznych. Przeciętny mieszkaniec 
gminy przychodzi do urzędu i otrzymuje 
jakieś zaświadczenie, składa podania o po-
zwolenia budowlane, płaci podatek, opłaca 
wywóz śmieci czy odbiera dowód osobisty. 
I to wszystko. A tak nie jest. Samorząd, 
na przykład, jest zobowiązany do dbania 
o drogi gminne, place zabaw, utrzyma-
nie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
prowadzi szkoły podstawowe (a jeszcze 
niedawno i gimnazja) oraz przedszkola, 
biblioteki. Zajmuje się, poprzez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, wsparciem 
socjalnym dla mieszkańców gminy. Ważną 
kwestią jest ochrona przeciwpożarowa 
i zwalczanie klęsk żywiołowych, stąd opieka 
nad siecią ochotniczych straży pożarnych. 
Przygotowujemy plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz zarządzamy terenami 
i budynkami komunalnymi. I wiele innych 
zadań własnych, które wymienia ustawa 
o samorządzie gminnym. Do tego do-
chodzą często kłopotliwe zadania zlecone 
i powierzone gminie.

Obowiązkiem wójta jest też sprawne za-
rządzanie budżetem gminy. Czy w ostatnich 
latach zadłużenie gminy zmalało?

DP: Mieszkańcy powinni wiedzieć, że 
pierwszy budżet, który otrzymałem jeszcze 
po moim poprzedniku, to przede wszystkim 
wzrost wydatków na oświatę o prawie 3 mln, 
a co za tym idzie, znaczne obniżenie środków 
na realizację zadań inwestycyjnych. Wzrost 
wydatków oświatowych jest związany ze 
zmianą sieci szkół i likwidacją gimnazjów. 
W 2019 roku gmina Turawa realizowała 
jeszcze inwestycje związane z budową 
hali sportowej. Z budżetu wydatkowano 
na ten cel dodatkowo ponad 200 tys. zł. 
Pomieszczenia zaplanowane pod działalność 
rehabilitacyjno-opiekuńczą są w stanie su-
rowym i środki na ich wykończenie trzeba 
będzie zabezpieczyć w budżecie na kolejne 
lata. Również wydatki bieżące w 2019 roku 
zostały zwiększone o koszty utrzymania 
hali sportowej, w tym głównie wysokie 
koszty ogrzewania olejem opałowym (ok. 
130 tys. zł rocznie). Zadłużenie gminy na 
koniec 2018 roku wynosi 8,1 mln zł.

Dobry wynik budżetu może być osiągnię-
ty sprawnym i oszczędnym gospodarowa-
niem środkami publicznymi oraz skutecz-
nym pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
Optymalizujemy koszty funkcjonowania 
urzędu oraz aktywnie poszukujemy in-
westorów, którzy zasilą dochody gminy. 
Zainicjowaliśmy współpracę z Opolskim 
Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz 
Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, którzy 
udzielają nam wsparcia w promocji tere-
nów inwestycyjnych. Planujemy również 
cykl spotkań w ramach forum współpracy 
z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy, 
których celem jest nawiązanie współpracy 
z lokalnym środowiskiem gospodarczym, 
wymiana doświadczeń, konsultowanie 
niektórych rozwiązań strategicznych dla 
gminy, a także przekazywanie informacji 
o możliwościach pozyskania informacji 
o formach pomocy oferowanej przez Opol-

skie Centrum Rozwoju Gospodarki czy 
Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną.

Jeżeli gmina Turawa ma być reprezentacyj-
na, to pewnie przydałyby się przy niej także 
dodatkowe elementy małej architektury?

Zgadza się. Od kilku lat obserwuje-
my wzmożony ruch turystyczny. Jezioro 
Średnie zostało na nowo zagospodaro-
wane. Gmina Turawa wydała na ten cel 
w ostatnich latach ponad 2 mln zł, ale część 
elementów małej architektury wymaga 
już napraw czy wymiany. W przyszłym 
roku gmina Turawa będzie gospodarzem 
Międzynarodowych Mistrzostw Świata 
w Katamaranach TOPCAT 2020, które 
odbędą się na Jeziorze Dużym. Od początku 
kadencji prowadzę rozmowy z Wodami 
Polskimi w celu zagospodarowania terenu 
przy promenadzie. Teren ten przypomina 
czasy słusznie minione, dlatego też pla-
nujemy poprawić infrastrukturę również 
wokół Jeziora Dużego. Udało nam się już 
pozyskać dofinansowanie na budowę toalety 
publicznej w tym miejscu. Mała architektura, 
siłownie zewnętrzne, boiska i place zabaw 
mają nie tylko spełniać funkcje praktyczne, 
ale też dekoracyjne i stanowić przemyślaną 
i spójną koncepcję. Takie zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej planowane jest we 
wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Próbujemy również ochronić nasze 
dziedzictwo historyczne, tj. barokowy 
pałac w Turawie. Wspólnie z Opolskim 
Konserwatorem Zabytków oraz policją 
komisyjnie dokonano oględzin wnętrz 
i zabezpieczono wejście do zamku. Spo-
tkałem się również z prawnuczką byłych 
właścicieli pałacu, tj. rodziną Garnier. 
Historia tego rodu ściśle wiąże się z histo-
rią naszej gminy. Zamek jest usytuowany 
w centrum naszej miejscowości i stanowi 
wizytówkę naszej gminy, tym bardziej zależy 
nam na poprawie wizerunku tego obiektu.

Jak widać, pomysłów i chęci do działa-
nia Panu nie brakuje. W takim razie czego 
brakuje najbardziej?

Obecnie najbardziej brakuje mi czasu 
wolnego. Nie ukrywam, że przydałoby się 
trochę odpoczynku zarówno fizycznego, 
jak i psychicznego. Ale nie narzekam, bo 
startując w wyborach, wiedziałem na co 
się piszę. Obowiązków jest dużo, miesz-
kańcy czekają, a ja powoli zaczynam się 
przyzwyczajać do niedospanych nocy i zbyt 
krótkiej doby, więc chyba wszystko jest na 
właściwym torze (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.

Dominik PikoS – WóJt Gminy turAWA PoDSumoWAł SWóJ PierWSzy rok urzęDoWAniA
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koleJne DroGi Do remontu
AleksAndrA kAnsy-Grzesik

P riorytetem Wójta Gminy Turawa jest pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych i związana z tym realizacja inwestycji 

mających na celu rozwój gminy oraz poprawę warunków życia 
mieszkańców. Inwestycje w Gminie Turawa są realizowane 
w ciągu całego roku.

We wrześniu br. została zakończona i odebrana „Prze-
budowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi 
w miejscowości Osowiec”. Inwestycja jest współfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kwota 
dofinansowania wynosi 300 000 zł, a wartość robót budow-
lanych przekracza 445 000 zł. Prace polegały na pogłębieniu 
i odmuleniu dna oraz uformowaniu i zabezpieczeniu skarp 
na długości 329 m.

W najbliższym czasie zakończone zostaną dwie inwestycje 
polegające na wykonaniu przebudowy kolejnych dróg na terenie 

Gminy Turawa – ul. Polnej w miejscowości Kotórz Wielki oraz 
następnego odcinka ul. Kolanowskiej w m. Zawada. Wartość 
pierwszej z nich wynosi prawie 180 000 zł, a drugiej prawie 
200 000 zł. Długość każdej z dróg to ponad 200 mb. 

10 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim Wójt 
Gminy Turawa Dominik Pikos podpisał umowę o udzielenie 
dofinansowania ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych 
projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec”. 
Dofinansowanie wynosi 70 % wartości całego przedsięwzięcia. 
W dniu 28.11.2019r. zostały otwarte oferty przetargowe na 
realizację robót budowlanych. Wartości najkorzystniejszej 
oferty wynosi 459 831,80 zł. 

Termin zakończenia inwestycji planuje się na czerwiec 2020r. 
To pierwszy projekt napisany i złożony do tego programu przez 
Urząd Gminy w Turawie, ale na pewno nie ostatni.

 
 
 

 
 
Priorytetem Wójta Gminy Turawa jest pozyskiwanie środków zewnętrznych i związana 
z tym realizacja inwestycji mających na celu rozwój gminy oraz poprawę warunków 
życia mieszkańców.  Inwestycje w Gminie Turawa są realizowane w ciągu całego roku. 
We wrześniu br. została zakończona i odebrana „Przebudowa kanału fabrycznego oraz 
przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec”. Inwestycja jest współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł, a wartość 
robót budowlanych przekracza 445 000 zł. Prace polegały na pogłębieniu i odmuleniu 
dna oraz uformowaniu i zabezpieczeniu skarp na długości 329 m. 
Na początku października zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie 
przebudowy dwóch kolejnych, w tym roku, dróg na terenie Gminy Turawa – ul. Polnej w 
miejscowości Kotórz Wielki oraz następnego odcinka ul. Kolanowskiej w m. Zawada. 
Wartość pierwszej z nich wynosi prawie 180 000 zł, a drugiej prawie 200 000 zł.  
Długość każdej z dróg to ponad 200 mb. Realizacja przedmiotowych inwestycji 
planowana jest jeszcze w tym roku. 
10 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos 
podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze Środków Funduszu Dróg 
Samorządowych projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec”. 
Dofinansowanie wynosi 70 % wartości całego przedsięwzięcia. W dniu 28.11.2019r. 
zostały otwarte oferty przetargowe na realizację robót budowlanych. Wartości 
najkorzystniejszej oferty wynosi 459 831,80 zł. Termin zakończenia inwestycji planuje 
się na czerwiec 2020r. To pierwszy projekt  napisany i złożony do tego programu przez 
Urząd Gminy w Turawie, ale na pewno nie ostatni.  
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ProJekt BuDoWy ścieżki PieSzo-roWeroWeJ
Nowy Wójt Gminy Turawa – Dominik 

Pikos od wielu miesięcy boryka się 
z problemami związanymi z realizacją 
zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej 
na odc. Zawada CH Turawa Park – Tu-
rawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 
O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały 
i Turawa wraz z budową kładki pieszo-
-rowerowej nad rzeką Mała Panew oraz 
Budowa parkingu Bike&Ride w m. Kotórz 
Mały współfinasowanego z budżetu Unii 
Europejskiej. Wójt zlecił przygotowanie 
audytu celem sprawdzenia, czy realizacja 
projektu przebiega zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa oraz z zawartą 
umową i wnioskiem o dofinansowanie. 
W trakcie audytu dokonano analizy 
ryzyka nieosiągnięcia wskaźników pro-
duktu i rezultatu określonych we wniosku 
o dofinasowanie, a także próbowano 
ustalić osoby odpowiedzialne za realizację 
przedmiotowego projektu.

Po wnikliwej analizie audytor stwier-
dził, że poprzedni Wójt nie przystąpił do 
ogłoszenia procedury przetargowej na 
przygotowanie dokumentacji projektowej 

w okresie od 2017 roku do 7 listopada 2019 
roku, co powoduje duże ryzyko nieosią-
gnięcia wskaźników. Z uwagi na złożoność 
wykonania dokumentacji technicznej 
wyłonienie wykonawcy możliwie w jak 
najszybszym terminie nie spowodowałoby 
obecnie problemów związanych z nieosią-
gnięciem zaplanowanych wskaźników. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że ogłoszenie o udzielenie zamówienia 
mogło nastąpić już pod koniec 2017 r. 

lub najpóźniej po otrzymaniu decyzji 
o podpisaniu umowy, tzn. w czerwcu 
2018 r. Nie było przeciwwskazań do 
przygotowania ogłoszenia o zamówieniu 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia nawet przed podpisaniem 
umowy. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpiło 29 maja 2017 r., środki zostały 
zabezpieczone w budżecie uchwałą nr 
XXVII/158/17 Rady Gminy Turawa 
z dnia 23 czerwca 2017 r. Opieszałość 
w przygotowaniu postępowania wynika 
z braku decyzji byłego Wójta, który nie 
wydał wcześniej polecenia rozpoczęcia 
procedury przetargowej z możliwością 
unieważnienia go w przypadku nie uzy-
skania dofinasowania oraz braku powo-
łania zespołu osób odpowiedzialnych 
za realizację przedmiotowego projektu. 
Ale to nie jedyne problemy z projektem.

W dniu 7 listopada 2018 roku, jeszcze 
poprzedni wójt, ogłosił postępowanie 
przetargowe na opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem na jej podstawie 
pozwolenia na budowę. Podstawą opra-

cowania dokumentacji projektowej miała 
być koncepcja przygotowana w lutym 
2016 roku. W wyniku analizy zapisów 
wniosku o dofinansowanie, koncepcji 
i PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia 
stwierdzono szereg rozbieżności. Przez 
ostatnie trzy lata nie zrobiono nic, aby 
móc zrealizować inwestycję w terminie, 
w najlepiej pojętym interesie mieszkań-
ców. Koncepcja nie posiadała uzgodnień 
ani opinii, w tym uregulowania kwestii 

własności gruntu przez który miała prze-
biegać ścieżka pieszo-rowerowa. Gmina 
Turawa nie posiadała tytułów prawnych do 
władania nieruchomościami, na których 
w pierwotnym kształcie miała powstać 
infrastruktura ścieżek pieszo-rowero-
wych i nie występowała o ich uzyskanie 
w latach 2016–2019. Parking Bike and 
Ride oraz plac rekreacyjny miały zostać 
zlokalizowane przy stacji PKP w Kotorzu 
Małym, co wiąże się z koniecznością 
ponoszenia wysokich kosztów dzierżawy 
tego gruntu, który stanowi własność 
PKP. Duży opór społeczny budzi również 
wycinka 200 drzew zaplanowana w Pro-
gramie Funkcjonalno-Użytkowym z 2016 
roku. Jakość powietrza jest globalnym 
problemem i nowe władze gminy dołożą 
wszelkich starań, aby uratować drzewa. 
Kolejnym problemem okazało się ogromne 
niedoszacowanie kosztów inwestycji. Ze 
wstępnych szacunków realizacja projektu, 
zgodnie z pierwotnymi założeniami, wiąże 
się z koniecznością wyłożenia z budżetu 
Gminy Turawa dodatkowych 18 mln. 
złotych. Koncepcja i PFU, na które Gmina 
Turawa wydała w 2016 roku w sumie 
132.840 zł zawiera sporo nieścisłości 
oraz rozwiązań trudnych do realizacji, 
które budzą opór społeczny i wpływają 
na zwiększenie kosztów budowy ścieżek 
rowerowych. 

Nowe władze na bieżąco wprowadzają 
zmiany we wniosku o dofinansowanie, 
m.in. zmieniające trasę przebiegu ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku pierwszym 
– od Turawa Park do Zawady. Zmieniono 
również lokalizację parkingu Bike and 
Ride i placu rekreacyjnego, aby nie ponosić 
dodatkowych kosztów dzierżawy. Zrezy-
gnowano z elementów infrastruktury, 
które stanowiły koszty niekwalifikowane. 
Szukamy rozwiązań, które obniżą koszty 
inwestycji oraz pozwolą na uratowanie 
drzew. Trudno jednak nadrobić okres 
kilku lat, w którym nie były podejmo-
wane żadne działania, mające na celu 
przygotowanie inwestycji do realizacji. 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, zgodnie 
z założeniami projektu, powinna zostać 
zakończona i rozliczona w 2021 roku. 
Gmina Turawa, podejmując się realizacji 
projektu w formule porozumienia mię-
dzygminnego, zaciągnęła zobowiązanie 
również wobec pozostałych 8 partnerów 
projektu, gmin, które już wybudowały 
lub są w trakcie budowy ścieżek.
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zA i PrzeciW Alei liPoWeJ W kotorzu mAłym
AnnA MAciochA

Ś ledząc wpisy na Facebooku na temat 
projektu budowy ścieżki rowerowej 

w Kotorzu Małym i Turawie, i wiążącą 
się z tym wycinką dużej liczby drzew, 
pragnę przedstawić kilka opinii za 
i przeciw. Podawane jest, że ma być 
wyciętych ponad 200 drzew, a w rze-
czywistości jest 286 sztuk. Myślę, że 
to znaczna różnica.

Część osób chce budowy ścieżki ro-
werowej za wszelką cenę, nie zwracając 

uwagi na mające być wycięte w tym miej-
scu drzewa. Dla tej grupy mieszkańców 
liczy się tylko bezpieczeństwo własne 
i ich najbliższych.

Uważam, że oba te postulaty można 
pogodzić, chroniąc drzewa i budując 
ścieżkę rowerową pomiędzy linią drzew 
a sąsiadującymi posesjami. Wybierając 
ten wariant, ścieżka mogłaby mieć około 
3 m szerokości, tyle bowiem jest tam 
wolnej przestrzeni.

Broniąc tych drzew, powinniśmy pa-
miętać, że jedna lipa średniej wielkości 
daje około litra miodu. Drzewa niwelują 
metale ciężkie wydzielane przez poru-
szające się samochody. Dają też cień tak 
wszystkim nam potrzebny, jak i warstwie 
asfaltu, zapobiegając jego niszczeniu. 
Drzewa przydrożne odwadniają drogę.

Nie możemy myśleć tylko o sobie, ale 
musimy patrzeć globalnie, aby wszystkich 
zadowolić.

Pomóżmy PrzetrWAĆ zimę
GMinny oŚrodek PoMocy sPołecznej w TurAwie

zbliżający się okres zimowy, a zwłaszcza niskie temperatury 
stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych) 
oraz schorowanych. Należy więc podjąć wszelkie działania dla 
ochrony tych osób w celu zapobiegania ich zamarznięciom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie zwraca się 
do mieszkańców gminy Turawa z apelem, aby nie przechodzili 
obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali wszystkie niepokojące 
przypadki osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie, jak 
również pracownikom Straży Pożarnej, Policji, Sołtysom itp.

Z pewnością społeczna wrażliwość mieszkańców naszej 
gminy wraz z nw. instytucjami uchroni najsłabszych oraz mniej 
zaradnych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw zimy. 

Natomiast pomoc w ujawnieniu nowych przypadków trudnej 
sytuacji osób nie posiadających rodzin pomoże odpowiednio 
wcześnie zareagować i udzielić niezbędnej pomocy.

kontakt telefoniczny:
112 – Telefon ratunkowy (tylko z telefonu komórkowego)
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
991 – Pogotowie Energetyczne
77/402 67 40 – Policja Ozimek
501 698 097 – Policja Ozimek
77/421 22 29 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie
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HArmonoGrAm WyWozu oDPADóW nA Styczeń
GMINA  TURAWA                                                  

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 

STYCZEŃ  2020 ROK 
 

 
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / 
worek brązowy 

STYCZEŃ 13, 27 4, 17, 31 14 23 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.  
 
 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEŃ  2020 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 10, 23 9, 22 - 24 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.  
 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN  2020 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 7, 20 11, 24 28 9 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.  
 
 

GMINA  TURAWA                                                
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN  2020 ROK 

 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 3, 16, 30 2, 15, 29 2 9 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.  
 

REJON 1 
MIEJSCOWOŚCI: OSOWIEC, TRZĘSINA, TURAWA 

REJON 2 
MIEJSCOWOŚCI:  KOTÓRZ MAŁY, WĘGRY 

REJON 3 
MIEJSCOWOŚCI: ZAKRZÓW TURAWSKI, KADŁUB TURAWSKI, LIGOTA TURAWSKA 

REJON 4 
MIEJSCOWOŚCI: ZAWADA, RZĘDÓW, OSIEDLE ZAWADA 

 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN  2020 ROK 

 
 
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 8, 21 11, 24 28 23 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.  
 
 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN  2020 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 8, 21 9, 22 - 24 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.  
 

 

GMINA  TURAWA                                                  
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN  2020 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / 
worek brązowy 

STYCZEN 8, 21 4, 17, 31 ¨14 23 
 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 
Harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lutego do grudnia 2020r., 
zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury udzielenia 
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram będzie również dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie urzędu jak 
również na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. 

REJON 5 
MIEJSCOWOŚCI: BIERDZANY 
 

REJON 6 
MIEJSCOWOŚCI:  KOTÓRZ WIELKI 

REJON 7 
MIEJSCOWOŚCI: TURAWA MARSZAŁKI 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
W 2020 ROKU

Szanowni Mieszkańcy gminy Turawa,
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwającą procedurę udzielenia zamówienia 
publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wiążący 
się z tym potencjalny wzrost opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, nie 
będziemy wzorem lat ubiegłych dostarczać Państwu druczków płatności na rok 2020.
Jednocześnie przypominamy, że do momentu otrzymania zawiadomienia o nowej stawce 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jesteście Państwo zobowiązani 
dokonywać wpłat zgodnie ze złożonymi przez siebie deklaracjami na indywidualny 
nr rachunku bankowego, który otrzymaliście wraz z informacją o złożeniu deklaracji.
W chwili obecnej opłata za odpady segregowane od osoby zamieszkującej nierucho-
mość wynosi 13,00 zł za m-c. Opłata za odpady zmieszane od osoby zamieszkującej 
nieruchomość wynosi 20,00 zł za m-c. Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia miesiąca 
z góry.
Druczki płatności będzie można pozyskać w styczniu 2020 r. w Urzędzie Gmi-
ny Turawa, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, pok. 43 na pierwszym piętrze budynku.
Za utrudnienia przepraszamy.
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USUWANIE AZBESTU – 
dofinansowanie w 2019 r.
danuta piwowarczyk

w  dniu 14.10.2019 r. została podpisana Umowa Dotacji 
Nr 99/2019/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
na dofinansowanie mieszkańcom gminy Turawa zadania 
usuwania azbestu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

do 70% kosztów kwalifikowanych, w tym:

 – udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW– 4 
220,74 zł

 – udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opo-
lu – 4 220,75 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 8 441,49 zł.
Pozostały udział środków własnych Dotowanego – Gmi-

ny Turawa 3 617,79 zł – stanowiący 30% wartości zadania. 
Wartość całego przedsięwzięcia usuwania azbestu w 2019 r. 
– 12 059,29 zł.

Dofinansowanie obejmuje prace: demontaż, transport, 
zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszko-
dliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, 
którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem 
na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Turawa przy udziale 
funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania:
Logistyka Odpadów Sp. zo.o. ul. Adama Mickie-

wicza 29, 40-085 Katowice, wyłoniony przez Gminę 
w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych.

Miejsce unieszkodliwienia odpadów azbestowych:

Składowisko Azbestu, prowadzone przez 
ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. zo.o. 

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

UWAGA: Informacja dla Mieszkańców zainteresowanych 
usuwaniem azbestu w 2020 r.

– w  przypadku uruchomienia w  2020 roku naboru 
wniosków przez WFOŚiGW w Opolu – bieżące informacje 
w sprawie wniosków będą umieszczone na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Turawa: www.turawa.pl oraz przekazane 
Sołtysom poszczególnych miejscowości.

Kontakt do Urzędu Gminy Turawa:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowi-

ska i Rolnictwa, tel. 77 4212 072, wew. 123, e-mail: ekologia@
turawa.pl, godziny pracy urzędu: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 
7.00-15.00, pok. 43.

Ilość wniosków
w 2019 r.

Masa Mg
usuniętego azbestu Miejsce unieszkodliwienia

15
oraz
1 obiekt gminny

19,990 Mg Składowisko Azbestu, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
Instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych posiadająca pozwolenie 
na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest).
Decyzja Marszałka Świętokrzyskiego znak OWŚ–VII.7222.4.2018 z dnia 9.03.2018 r. 
(pozwolenie zintegrowane), ważna: na czas nieokreślony

Ilość m²
usuniętego azbestu

1 531,00
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Dr JoAcHim WArninG o PoloWAniAcH W lASAcH 
WuJA HrABieGo HuBertuSA von GArnier turAWA 
 odc. 8

G dy więc o obydwu przygodach 
myśliwskich jeszcze opowia-
dam, to dlatego, iż później już 

nigdy nie miałem możliwości w podobnie 
wielkim i mnie dobrze znanym rewirze 
na atrakcyjną zwierzynę polować. Poza 
tym przez ten czas tutaj ogromnie dużo 
w tej dziedzinie się nauczyłem i chociaż 
w późniejszych latach od czasu do czasu 
byłem zapraszany na polowania kozła, 
które zawsze ceniłem, pozostała we mnie 
niezaspokojona tęsknota za tamtymi 
chwilami, w których dzięki dobroci wuja 
dane mi było prowadzić takie życie, 
które mojej przyjemności i mentalności 
najbardziej odpowiadało.

No i teraz powracam do tych dwóch 
ostatnich odstrzałów. Przygoda z danie-
lem przebiegała całkowicie odmiennie 
od moich zamysłów. Chodziło przy tym 
o ciemnego daniela, z kapitalnym poro-
żem, na którego wybrałem się sam, gdyż 
Francky miał w tym czasie także inne 
zajęcie, niż tylko ze mną wałęsać się po 
lesie. Wziąłem mój rower, aby wygodniej 
i szybciej przebyć długą drogę do ostoi 
mojego daniela. Dotarłem w końcu do 
otoczonej wieloma olchami ustronnej 
łączki, gdzie miał zwykle swoją ostoję. 
Tak się też stało. Niespodziewanie, jak 
na zawołanie, ujrzałem go i on chyba 
mnie po przeciwnych stronach łączki. 
Ostrożnie, powolnymi ruchami, by go nie 
spłoszyć, zszedłem z roweru, opuszczając 
go płynnie na ziemię, gdy w tym czasie 
mój obiekt pożądań przyglądał mi się 
z ostrożnym zainteresowaniem. Podnio-
słem niezwłocznie sztucer i strzeliłem, 
nie zwlekając, gdyż daniel już dawał 
oznaki zamiaru ucieczki. Moja ofiara 
padła w ogniu tak jak stała. A ja zamiast 
odczekać, obserwując ofiarę, oparłem 
sztucer o najbliższą olchę, usiadłem nie 
w wilgotnej trawie, lecz na pobliskim 
pniu i zapaliłem sobie papierosa. W za-
kamarkach podświadomości jednak 
ciągle nurtowały mnie wątpliwości czy to 
polowanie przebiegło zgodnie ze sztuką 
myśliwską i to przeczucie, niestety, mnie 
nie okłamało. Mój daniel uważany za 
martwego nagle podniósł wpierw swoją 
kapitalną głowę i zanim znów byłem 
gotowy do oddania celnego, skutecznego 

strzału, podniósł się w pełnej krasie swojej 
postaci i sprężystymi skokami oddalił się! 
Próbowałem go ścigać, ale początkowe, 
skąpe, krwiste ślady skończyły się nie-
daleko. Po prostu poprzednio go tylko 
drasnąłem, a na takich przypadkach jesz-
cze wtedy brakowało mi doświadczenia. 
To było bardzo brzydkie rozczarowanie. 
Postanowiłem sobie jednak, iż tego daniela 
muszę dostać. Zostawiłem mu kilka dni 
na rekonwalescencję i znów zjawiłem się 
w pobliżu miejsca jego przebywania. 
I rzeczywiście... Trochę na uboczu zo-
baczyłem w krzakach jakieś poruszenie, 
które jak pouczyły mnie moje szkła, 
należały do mego daniela. Tym razem 
czekałem cierpliwie w ukryciu, aż odsłoni 
mi łopatkę i strzeliłem. Zareagował kla-
sycznym wyskokiem i ucieczką, i zniknął 
w krzakach. Za niedługo słyszałem go 
w gęstwinie kopytami łomotać. Serce 
biło mi aż do krtani, ale gdy zbliżyłem 
się do niego, by go wypatroszyć– byłbym 
się najlepiej spoliczkował– daniel, który 
leżał przede mną, nie był tym moim 
wyśnionym, poprzednio draśniętym 
osobnikiem, ale daleko niższej klasy od 
tego, za jakiego go uważałem. Po rozwoju, 
kształcie łopatek poroża mógł być synem 
mojego poprzedniego, kapitalnego. Zro-
biłem więc dwa nieodwracalne błędy: za 
pierwszym razem strzeliłem za szybko, 
a za drugim niedostatecznie rozważnie. 
Tutaj chcę powiedzieć, iż nie byłem ta-
kim złym snajperem, a dotyczy to też 
mojej dalszej myśliwskiej działalności. 
Z pewnością nie byłem gorszym od wielu 
znakomitych myśliwych, którzy często lub 
rzadko chybiali. Na szczęście nie zdarzały 
mi się częste postrzałki, a raczej bardzo 
rzadkie, które jak wiadomo i najlepszym, 
najcelniejszym i najrozważniejszym my-
śliwym się zdarzają.

Co zaś dotyczy kobiet myśliwych – to 
są te prawdziwie damskie pasjonatki 
wybornymi, celnymi strzelcami. Także 
i w wielu innych myśliwskich specjal-
nościach, jak np. tropieniu, wabieniu 
i innych przypadłościach już niejedne-
go zadufanego myśliwego w kozi róg 
wpędzały. Jeszcze w czasie studiów, gdy 
z jedną ze studentek, myśliwą i przyja-
ciółką, dziewczyną ze Styrii, której ojciec 

był jednym z największych właścicieli 
dużych obszarów rolniczych i leśnych 
i znanym myśliwym, wiele podróżowa-
łem. Najwięcej po okolicach podgórskich 
obszarów Izery, gdzie wówczas jeszcze 
ryczały jelenie i dużo ambon myśliwskich 
stało. To z nich można było obserwować 
i podziwiać bogate w zwierzynę tereny 
łowieckie. Wtedy ta moja przyjaciółka 
zadziwiała mnie niejednokrotnie swoimi 
zdolnościami w imitowaniu głosu zwie-
rząt i techniką wabienia. Udowadniała 
tym, iż niedorzecznością na dzisiejsze 
czasy jest przestarzały osąd, że kobietom 
myślistwo nie przystoi.

Zanim nastał czas rykowiska jeleni 
w turawskich lasach i z nim ostatnie wiel-
kie wydarzenia w tym niezapomnianym 
kalendarzu myśliwskim tego roku, wiele 
przebywałem w lasach i na ambonach, aby 
poznać ostoje i zwyczaje poszczególnych 
jeleni. Należało upewnić się czy już coś 
w tej materii, tj. rykowisku, się dzieje. Gdy 
tak na jakiejś ukrytej ambonie myśliw-
skiej siedziałem i to nieraz wiele godzin 
w bezruchu, aby nie płoszyć czujnej, 
skrytej, płowej zwierzyny i gdy potem 
w ciemnościach schodziłem po drabinie, 
aby udać się na późny, nocny spoczynek, 
czułem się nieraz jak intruz na cudzych 
śmieciach szpiegujący innych. A noc ma 
w sobie też coś szczególnego i tajemnicze-
go, zwłaszcza dla siedzącego samotnie, 
głęboko w wysokim lesie i żaden księżyc 
nie rozjaśnia ciemności. Wtedy drogę 
powrotną znajduje się, patrząc w górę 
w otwarty korytarz między koronami 
drzew przydrożnych i zdarzało się nieraz 
nieopatrznie schodzić z wąskiej dróżki 
na manowce. Tak, noc może być i tak 
cicha, iż człowiek czuje się nieskończenie 
samotny i niespodziewanie przestraszyć 
się, kiedy tuż obok jakiś zwierz nagle 
wstaje i z trzaskiem uchodzi. Taka noc 
może też częstować odgłosami, które 
nieprzyzwyczajonemu jedną gęsią skórkę 
za drugą przez plecy przeganiają. Dlate-
go powinno się odgłosy nocy rozumieć 
i nauczyć się je miłować. Choć to i dla 
wtajemniczonych nie zawsze jest łatwe. 
Już nagle wstający wiaterek wywołuje 
odgłosy, nad którymi i bywalcy muszą 
pomyśleć zanim zgadną, iż to tylko on 

Alfred kuPkA
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w  dniu 20.11.2019 r. w Miejskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Opolu odbyła się Regionalna Konfe-
rencja Edukacyjna dla pracowników 
samorządowych pt. Edukacja ekolo-
giczna w gminach z zakresu gospodar-
ki odpadami komunalnymi, na którą 
gmina Turawa otrzymała zaproszenie. 
Konferencja została zorganizowana 
przez: Miejski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Opolu i Urząd Miasta 
Opola Wydział Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi.

Celem konferencji było podzielenie się 
dotychczasowymi doświadczeniami oraz 
działaniami prowadzonymi w obszarze 
edukacji ekologicznej.

Podczas konferencji zaprezentowane 
były sposoby kształtowania postaw pro-
ekologicznych poprzez popularyzację 
zasad gospodarki odpadami.

Wśród obrad swoje wystąpienia pre-
zentowali przedstawiciele: Uniwersytetu 
Opolskiego, Urzędu Miasta Opola Wy-
działu Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi, Miejskiego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli w Opolu, Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” oraz 
Aglomeracji Opolskiej.

Dla gminy Turawa udział w konferencji 
był szczególnym wyróżnieniem ze wzglę-
du na to, iż wśród prezentacji programu 
omawiany był temat dotyczący naszej 
gminy pt.: Formy edukacji ekologicznej 
w gminie Turawa. W prezentacji, którą 
przedstawił Wójt Gminy Turawa Dominik 
Pikos, omówione zostały dotychczasowe 
działania gminy Turawa w zakresie edu-
kacji ekologicznej.

taką zagadką go poczęstował. Nadcią-
gająca burza może wędrującego w nocy 
znacznie więcej zirytować, tak dalece, iż 
w pobliżu uderzający piorun wzbudza 
w nim lęk jak za najdawniejszych czasów 
w człowieku epoki kamienia, który przed 
takimi zjawiskami szukał schronienia 
w głębokiej jaskini. Ale nie tylko elementy 
materii są człowiekowi bliskie, gdy tak 
samotnie podąża leśną ścieżką na spóź-
niony odpoczynek: człowiek jest bardziej 
spięty i uważny, nasłuchuje i słyszy wtedy 
rzeczy, które dzienne odgłosy zagłusza-
ją. Jęki i zagadkowe skrzypienie mogą 

pochodzić od obumierających konarów. 
A całkiem niespodziewane kwiki mogą 
być albo pochodzenia zwierzęcego, ale to 
najczęściej tylko odgłosy stojących ciasno 
drzew, które za najmniejszym podmuchem 
o siebie się ocierają. Dookoła trzeszczy 
i chrupocze, szeleści i podzwania, jakoby 
zbliżał się człowiek, a to tylko odyniec 
samotnik oddalający się ciężkim krokiem. 
Nietoperze przelatują, nieomal ocierając 
się o twarz człowiekowi, a ponad tym 
wszystkim krąży miękkimi uderzeniami 
swoich cichych skrzydeł ciekawy wszyst-
kiego puszczyk, któremu nic nie ujdzie. 

Siedzi sobie czasem blisko butwiejącego 
pnia starego drzewa, które za dnia w swojej 
dziupli daje mu doskonałe schronienie 
i śpiewa swoją niesamowitą pieśń od czasu 
do czasu przerywaną głośnym „kowit, 
kowit, kowit”. To charakterystyczny od-
głos, który zabobonni ludzie jako „komm 
mit, komm mit, komm mit” słyszą, tzn. 
„chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze 
mną [przyp. mój AK] i jako zapowiedź 
rychłego zgonu tłumaczą. A jeszcze bar-
dziej, gdy przypadkowo siedzi na drzewie 
w pobliżu okna pokoju, gdzie leży chory 
człowiek.  CDN

GminA turAWA PoDczAS reGionAlneJ 
konferencJi eDukAcyJneJ
dAnuTA PiwowArczyk
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dAnuTA PiwowArczyk

w  dniu 27 września 2019 r. na terenie gminy Turawa odbyła 
się akcja ,,Sprzątanie Świata” w ramach partnerskiego 

projektu pn. Wspólna akcja segregacja – działania informa-
cyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach 
Opole, Komprachcice i Turawa, realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014–2020.

W sprzątaniu wzięły udział:
szkoły:

• PSP w Osowcu, Oddział Przedszkolny w Osowcu,
• PSP w Ligocie Turawskiej, Oddział Przedszkolny w Za-

krzowie Turawskim,
• PSP w Zawadzie,
• PSP w Bierdzanach,

Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim wraz 
z Oddziałem Przedszkolnym,
• Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach,

przedszkola:
• PP w Bierdzanach,
• PP w Kotorzu Małym,
• PP w Węgrach,
• PP w Zawadzie,
• PP w Turawie,
• Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa Akademia.

Łączna liczba uczestników: 690, w tym dzieci przedszkolne 
i uczniowie szkół.
Partnerzy akcji „Sprzątanie świata”:

– Remondis Opole Sp. z o.o. – zapewnił odbiór i utylizację 
zebranych w trakcie sprzątania odpadów;

– Nadleśnictwo Turawa – zapewniło materiały edukacyjne.
Dodatkowo w jesienne „Sprzątanie Świata” włączyła się Aglome-

racja Opolska, która dostarczyła materiały do sprzątania typu wor-
ki oraz rękawice. W dwóch placówkach, tj. PSP w Bierdzanach oraz 
w Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach Aglomeracja 
Opolska dostarczyła lunchpakiety z przeznaczeniem dla 
uczestników sprzątania.

JeSienne SPrzątAnie śWiAtA W Gminie turAWA

Projekt pn.: „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0023/17-00 z 21.08.2018 r.

 

Jesienne Sprzątanie Świata w gminie Turawa 
 
W dniu 27 września 2019r. na terenie Gminy Turawa odbyła się akcja ,,Sprzątania Świata”               

w ramach partnerskiego projektu pn. ”Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-
edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
W sprzątaniu wzięły udział:               
Szkoły: 

1. PSP w Osowcu, Oddział Przedszkolny w Osowcu, 
2. PSP w Ligocie Turawskiej, Oddział Przedszkolny w Zakrzowie Turawskim, 
3. PSP w Zawadzie, 
4. PSP w Bierdzanach, 
5. Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim wraz Z Oddziałem Przedszkolnym, 
6. Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach, 

Przedszkola: 
1. PP w Bierdzanach, 
2. PP w Kotorzu Małym,  
3. PP w Węgrach, 
4. PP w Zawadzie,  
5. PP w Turawie, 
6. Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa Akademia. 

 
Łączna ilość uczestników: 690, w tym dzieci przedszkolne i uczniowie szkół.  

 
Partnerzy „Sprzątania Świata”: 
 - Remondis Opole Sp.zo.o. – zapewnił odbiór i utylizację zebranych w trakcie sprzątania odpadów; 
-  Nadleśnictwo Turawa – zapewniło materiały edukacyjne.  
 Dodatkowo w jesienne „Sprzątanie Świata” włączyła się Aglomeracja Opolska, która dostarczyła 
materiały do sprzątania typu worki oraz rękawice. W dwóch placówkach tj. PSP w Bierdzanach oraz  
w Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach Aglomeracja Opolska dostarczyła lunch pakiety  
z przeznaczeniem dla uczestników sprzątania.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn.:” Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w 
gminach Opole, Komprachcice i Turawa” 
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GminA turAWA DBA o czySte PoWietrze
dAnuTA PiwowArczyk

Gmina Turawa pozyskała środki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
W związku ze złożonym przez Gmi-

nę Turawa wnioskiem do WFOŚiGW 
w Opolu w ramach dziedziny Ochrona 
Atmosfery na zadania dotyczące moder-
nizacji kotłowni polegającej na wymia-
nie kotła węglowego na kocioł opalany 
pelletem w Oddziale Przedszkolnym 
w Zakrzowie Turawskim oraz wymiany 
kotła węglowego na piec opalany pelletem 
o mocy 45 kW w Publicznym Przedszko-
lu w Turawie Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu udzielił 
Gminie Turawa dotacji w wysokości: 
do kwoty 16 800 zł na modernizację 
kotłowni w przedszkolu w Zakrzowie 
Turawskim oraz do kwoty 13 900 zł na 
wymianę kotła w przedszkolu w Tura-
wie. Całkowita kwota dotacji wynosi 
30 700 zł.

Wyżej wymienione pla-
cówki oświatowe zostaną 
wyposażone w nowoczesne 
kotły na pellet z automatycz-
nym podajnikiem, spełniające 
wymogi V klasy (certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 
303-5:2012) oraz Dyrektywy 
UE dotyczące ekoprojektu 
(ecodesign). Tym samym 
zastąpią one dotychczaso-
we wysokoemisyjne kotły 
węglowe.

W wyniku przeprowadzenia inwestycji 
zostaną osiągnięte efekty ekologiczne 
w postaci zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, jak również 
pozwolą zmniejszyć koszty związane 
z ogrzewaniem budynków. Przedmiotowe 
inwestycje przyczynią się również do 
osiągnięcia celu energetyczno-środowi-
skowego w tym: redukcji emisji CO2 oraz 
pyłów do środowiska. Nowej generacji 

kotły spowodują również zmniejszenie 
ilości paliwa (oszczędność surowców) oraz 
przyczynią się do poprawy efektywności 
energetycznej budynków publicznych 
Gminy Turawa.

Realizując te zadania, gmina Turawa 
wykonuje działania naprawcze, wynika-
jące z Programu ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej. Ponadto inwestycje te są 
objęte doradztwem energetycznym przez 
WFOŚiGW.

w  dniu 11 listopada 2019 r. 
o godz. 11.00 w Kotorzu 

Małym na boisku sportowym 
w 101. rocznicę Odzyskania 
Niepodległości odbył się prze-
marsz z kijkami w formie nordic 
walkingu, którego głównym 
organizatorem był Klub Seniora 
z panią Marią Kulą na czele przy 
współudziale Urzędu Gminy 
w Turawie.

Wójt Gminy Turawa Domi-
nik Pikos powitał wszystkich 
uczestników zebranych na star-
cie oraz ruszył wraz z nimi, aby 
przejść wybraną trasę. Seniorzy 
do wyboru mieli do pokonania 
4 km (10 okrążeń bieżni) bądź 
1200 m (3 okrążenia). Na mecie 
każdy uczestnik otrzymał z rąk 
wójta pamiątkowy medal.

Pogoda i frekwencja dopisała. 
Cieszymy się, że tylu mieszkań-
ców uczestniczyło w tej sporto-
wej formie obchodów Święta 
Niepodległości Polski.

mASzeroWAli zA niePoDleGłą
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GminA turAWA Bierze uDziAł W ProJekcie 
„czySte PoWietrze”
C zyste Powietrze – to kompleksowy 

program, którego celem jest zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie sta-
rych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych, by efektywnie zarządzać ener-
gią. Działania te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą 
domowy budżet, dzięki oszczędnościom 
finansowym.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, będących właścicielami do-
mów jednorodzinnych lub wydzielone-
go w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego, albo osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 
jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą 
udzielane za pośrednictwem szesnastu 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu, zyskujesz 

zwrot części poniesionych kosztów. 
Maksymalny możliwy koszt, od które-
go liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli 
koszty realizacji inwestycji przekroczą 
53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być 
dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany pro-
jektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania 
m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pie-

ców i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii 

(kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej),

• montaż wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła.

formy dofinansowania:
• dotacja
• pożyczka

terminy:
• Realizacja programu: lata 2018–2029 r.
• Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych 

umową do 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana 
starego pieca/kotła na paliwo stałe na 
nowe źródło ciepła spełniające wyma-
gania programu

Dla budynków nowo budowanych: 
zakup i montaż nowego źródła ciepła 
spełniającego wymagania programu.

Kompletne wnioski można składać za 
pośrednictwem Urzędu Gminy Turawa 
z siedzibą, ul. Opolska 39c, 46-045 Tu-
rawa, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. 
8.00–16.00, wt.– pt. 7.00–15.00, 
tel. 77/ 4212 072, e-mail: ug@turawa.pl

Piknik ekoloGiczny W kADłuBie turAWSkim
dAnuTA PiwowArczyk, AnnA Grodek 

w  dniach 7-8 września 2019 r. w trak-
cie dożynek gminnych w Kadłubie 

Turawskim odbył się drugi tegorocz-
ny piknik ekologiczny, zrealizowany  
w ramach partnerskiego Projektu Wspól-
na akcja segregacja – działania informa-
cyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami w gminach Opole, Kom-
prachcice i Turawa. Działanie zostało 
zrealizowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014–2020.

Liderem projektu jest miasto Opole, 
natomiast gmina Turawa i gmina Kom-
prachcice – partnerami projektu. 

Przedmiotem projektu jest przeprowa-
dzenie kampanii informacyjno-eduka-
cyjnej związanej z gospodarką odpadami 
dla mieszkańców miasta Opola, gminy 
Turawa i gminy Komprachcice.

Edukacja ekologiczna prowadzona 
w trakcie dożynek gminnych, odbywają-
cych się w Kadłubie Turawskim w ramach 
pikniku ekologicznego – adresowana 

była do mieszkańców gminy Turawa, 
gości dożynkowych oraz turystów od-
wiedzających Jeziora Turawskie w czasie 
imprezy. 

Głównym przesłaniem pikniku była 
promocja prawidłowej gospodarki odpa-
dami oraz zasad segregacji odpadów, czyli 
czyste środowisko wokół nas. Podczas 
imprezy przy okazji gminnych doży-
nek w Turawie mieszkańcy oraz goście 
dożynkowi dowiedzieli się, jak dbać 
o środowisko naturalne i być eko. 

W trakcie pikniku ekologicznego odby-
ło się wiele działań ekologicznych, w tym: 
wykład ekologiczny o tematyce związanej 
z gospodarką odpadami, prowadzony 
przez eksperta w dziedzinie ochrony 
środowiska Pawła Czupryna – ZAKŁAD 
ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-
-PRECYZJA PAWEŁ CZUPRYN 43-450 
Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Uczestnicy wydarzenia mogli wy-
słuchać prelekcji o dwóch zakresach 
tematycznych: 

•  Prawidłowa segregacja odpadów 
komunalnych powstających w gospodar-

stwach domowych, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem zasad obowiązują-
cych w gminie Turawa, 
w tym zmian w segrega-
cji odpadów wprowadzo-
nych od lutego 2020 r.,

• Zagrożenia dla człowieka i środowiska 
wynikające z niewłaściwego postępowania 
z odpadami, w tym zagrożenia związane 
ze spalaniem śmieci. 

Mieszkańcy mogli wziąć udział w dys-
kusjach odnośnie współczesnych zagrożeń 
dla człowieka i środowiska, a wynikają-
cych z niewłaściwego postępowania z od-
padami. Dożynkowi słuchacze aktywnie 
uczestniczyli w wykładzie ekologicznym, 
jak również w działaniach prowadzonych 
na scenie dożynkowej, gdzie prowadzona 
była kampania informacyjno-edukacyjna 
związana z gospodarką odpadami, np.: 
konkursy wiedzy na temat prawidłowej 
segregacji śmieci, recyklingu surowców 
wtórnych itp. 

Nagrodami dla zwycięzców były atrak-
cyjne zestawy gadżetów edukacyjnych 

 

 

 

 
 
 
 
 

W dniach 7-8 września 2019r. w trakcie Dożynek Gminnych w Kadłubie 
Turawskim odbył się drugi tegoroczny PIKNIK EKOLOGICZNY, zrealizowany  
w ramach  partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina 

Komprachcice – Partnerami Projektu.  
Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej                                

z gospodarką odpadami dla mieszkańców miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice. 
 
Edukacja ekologiczna prowadzona w trakcie Dożynek Gminnych odbywających się w Kadłubie 

Turawskim w ramach Pikniku ekologicznego - adresowana była do mieszkańców Gminy Turawa, gości 
dożynkowych oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie w czasie imprezy.  

Głównym przesłaniem Pikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad 
segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas imprezy przy okazji Gminnych 
Dożynek w Turawie mieszkańcy oraz goście dożynkowi dowiedzieli się jak dbać o środowisko 
naturalne i być Eko.  

 
W trakcie Pikniku ekologicznego odbyło się wiele działań ekologicznych, w tym: wykład 

ekologiczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami prowadzony przez eksperta w dziedzinie 
ochrony środowiska Pana Pawła Czupryna - ZAKŁAD ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJA 
PAWEŁ CZUPRYN 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10. 

Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać prelekcji o dwóch zakresach tematycznych:  
- Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach 

domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w Gminie Turawa w tym zmian w 
segregacji odpadów wprowadzonych od lutego 2020r., 

- Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z niewłaściwego postępowania  
z odpadami, w tym zagrożenia związane ze spalaniem śmieci.   

Mieszkańcy mogli wziąć udział w dyskusjach odnośnie współczesnych zagrożeń dla człowieka                            
i środowiska, a wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami. Dożynkowi słuchacze 
aktywnie uczestniczyli w wykładzie ekologicznym jak również w działaniach prowadzonych na scenie 
dożynkowej, gdzie prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką 
odpadami np.: konkursy wiedzy na temat prawidłowej segregacji śmieci, recyklingu surowców 
wtórnych itp.  
Nagrodami dla zwycięzców były atrakcyjne zestawy gadżetów edukacyjnych np. zgniatarki do butelek 
PET, plecaki, torby ekologiczne, kubki, ekonotatniki, puzzle o tematyce ekologicznej, książki i zeszyty 
edukacyjne.     

Gmina Turawa w ramach Pikniku zorganizowała dodatkowo odrębny stragan ekologiczny tzw. 
miasteczko ekologiczne, w którym można było pozyskać materiały dotyczące właściwej segregacji 
odpadów, w tym broszury edukacyjne i materiały o szeroko pojętej ochronie środowiska oraz  

dAnuTA PiwowArczyk
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np. zgniatarki do butelek PET, plecaki, 
torby ekologiczne, kubki, ekonotatniki, 
puzzle o tematyce ekologicznej, książki 
i zeszyty edukacyjne. 

Gmina Turawa w ramach Pikniku 
zorganizowała dodatkowo odrębny stra-
gan ekologiczny, tzw. miasteczko ekolo-
giczne, w którym można było pozyskać 
materiały dotyczące właściwej segregacji 
odpadów, w tym broszury edukacyjne 
i materiały o szeroko pojętej ochronie 
środowiska oraz ciekawe gadżety eko-
logiczne. Pracownicy Urzędu Gminy 
Turawa, obsługując stoisko edukacyjne 
podczas pikniku, udzielali praktycznych 
wskazówek i rad, jak właściwie segre-
gować odpady komunalne powstające 
w gospodarstwach domowych. Przy 
stoisku edukacyjnym odbyły się również 
konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Powo-
dzeniem wśród najmłodszych cieszyły 
się losowania pytań konkursowych dot. 
wiedzy o segregacji odpadów. Dla osób 
udzielających prawidłowych odpowiedzi 
czekały nagrody – zestawy gadżetów 

edukacyjnych, które wręczał Wójt Gminy 
Turawa Dominik Pikos.

W przedsięwzięciu wzięły również 
udział następujące instytucje i podmioty: 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
– stoisko edukacyjne,

• Nadleśnictwo Turawa – stoisko edu-
kacyjne, 

• Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole 
– stoisko edukacyjne, 

• Spółka Wodociągi i Kanalizacja Tura-
wa, która włączając się w piknik pro-
mowała ochronę wód – „Oszczędzając 
wodę, troszczysz się o środowisko”,

• Stowarzyszenie Mieszkańców i Przy-
jaciół Bierdzan – stoisko edukacyjne,

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Kraina Dinozaurów – stoisko 
edukacyjne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
reprezentowany był przez doradcę ener-
getycznego, który udzielał informacji nt. 
obecnie realizowanych przez WFOŚiGW 

w Opolu oraz NFOŚiGW programów 
wsparcia dla osób fizycznych – CZYSTE 
POWIETRZE, MÓJ PRĄD, w tym dla 
rolników itp. w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE.

Zakład Komunalny Sp. z o.o., który 
zajmuje się szeroką gospodarką odpadami 
komunalnymi, w tym prowadzi Centrum 
Przetwarzania Odpadów, dysponował 
ciekawym stoiskiem edukacyjnym, na 
którym również prowadzone były kon-
kursy i warsztaty ekologiczne. W trakcie 
warsztatów prezentowane były zagad-
nienia dotyczące gospodarki odpadami, 
korzyści płynące z recyklingu surowców 
wtórnych.

Z kolei pracownicy Nadleśnictwa 
Turawa promowali pozytywne postawy, 
jak dbać o otaczające nas środowisko 
i przypominali o dobrych nawykach, aby 
nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były 
zanieczyszczone. Na stoisku Nadleśnic-
twa Turawa dzieci mogły zagrać na kole 
fortuny, tym samym sprawdzić swoją 
wiedzę o ekologii i ochronie środowiska. 

Piknik ekologiczny został realizowany w ramach Projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami 
w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu operacyjnego 
województwa opolskiego na lata 2014–2020.

 

 

 

 
 
 
 
 

W dniach 7-8 września 2019r. w trakcie Dożynek Gminnych w Kadłubie 
Turawskim odbył się drugi tegoroczny PIKNIK EKOLOGICZNY, zrealizowany  
w ramach  partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina 

Komprachcice – Partnerami Projektu.  
Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej                                

z gospodarką odpadami dla mieszkańców miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice. 
 
Edukacja ekologiczna prowadzona w trakcie Dożynek Gminnych odbywających się w Kadłubie 

Turawskim w ramach Pikniku ekologicznego - adresowana była do mieszkańców Gminy Turawa, gości 
dożynkowych oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie w czasie imprezy.  

Głównym przesłaniem Pikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad 
segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas imprezy przy okazji Gminnych 
Dożynek w Turawie mieszkańcy oraz goście dożynkowi dowiedzieli się jak dbać o środowisko 
naturalne i być Eko.  

 
W trakcie Pikniku ekologicznego odbyło się wiele działań ekologicznych, w tym: wykład 

ekologiczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami prowadzony przez eksperta w dziedzinie 
ochrony środowiska Pana Pawła Czupryna - ZAKŁAD ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJA 
PAWEŁ CZUPRYN 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10. 

Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać prelekcji o dwóch zakresach tematycznych:  
- Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach 

domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w Gminie Turawa w tym zmian w 
segregacji odpadów wprowadzonych od lutego 2020r., 

- Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z niewłaściwego postępowania  
z odpadami, w tym zagrożenia związane ze spalaniem śmieci.   

Mieszkańcy mogli wziąć udział w dyskusjach odnośnie współczesnych zagrożeń dla człowieka                            
i środowiska, a wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami. Dożynkowi słuchacze 
aktywnie uczestniczyli w wykładzie ekologicznym jak również w działaniach prowadzonych na scenie 
dożynkowej, gdzie prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką 
odpadami np.: konkursy wiedzy na temat prawidłowej segregacji śmieci, recyklingu surowców 
wtórnych itp.  
Nagrodami dla zwycięzców były atrakcyjne zestawy gadżetów edukacyjnych np. zgniatarki do butelek 
PET, plecaki, torby ekologiczne, kubki, ekonotatniki, puzzle o tematyce ekologicznej, książki i zeszyty 
edukacyjne.     

Gmina Turawa w ramach Pikniku zorganizowała dodatkowo odrębny stragan ekologiczny tzw. 
miasteczko ekologiczne, w którym można było pozyskać materiały dotyczące właściwej segregacji 
odpadów, w tym broszury edukacyjne i materiały o szeroko pojętej ochronie środowiska oraz  
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SeGreGAcJA + eDukAcJA
dAnuTA PiwowArczyk

w  dniach 15.10.–06.11.2019 r. od-
były się przedstawienia teatral-

ne w ramach partnerskiego Projektu 
Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno-edukacyjne dotyczące 
gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa.

Przedmiotem projektu jest przeprowa-
dzenie kampanii informacyjno-eduka-
cyjnej związanej z gospodarką odpadami 
dla mieszkańców miasta Opola, gminy 
Turawa i gminy Komprachcice.

Zadanie pn. Przedstawienia teatral-
ne dla przedszkolaków i uczniów klas 
I–III o tematyce ekologicznej przezna-
czone było dla placówek oświatowych 

gminy Turawa. Zrealizowanych zostało 
14 spektakli we wszystkich placówkach:

Szkoły:
• PSP w Turawie,
• PSP w Osowcu, Oddział Przedszkolny 

w Osowcu,
• PSP w Ligocie Turawskiej,
• Oddział Przedszkolny w Zakrzowie 

Turawskim,
• PSP w Zawadzie,
• PSP w Bierdzanach,
• Społeczna Szkoła Podstawowa w Ka-

dłubie Turawskim wraz z Oddziałem 
Przedszkolnym,

• Społeczna Szkoła Podstawowa w Wę-
grach,

Przedszkola:
• PP w Bierdzanach,
• PP w Kotorzu Małym,
• PP w Węgrach,
• PP w Zawadzie,
• PP w Turawie,
• Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa 

Akademia.
Spektakle wystawiło: Studio Teatral-

ne SZTUKA Krzysztof Malikiewicz, 
ul. Piłsudskiego 55, 32-540 Trzebinia. 
Spektakl ekologiczny pt. Jaś i Małgosia 
obejmował treści ekologiczne związane 
z gospodarką odpadami. Segregacja od-
padów, recykling, dbanie o środowisko 
naturalne – to były główne hasła przed-
stawień teatralnych.

złotA i SreBrnA różA oPolSkieJ turyStyki
w dniu 29.10.2019 r. w Kamieniu Śląskim podczas dwu-

dniowej konferencji pn. „Innowacyjna oferta turystyczna 
dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskie-
go” odbyło się podsumowanie organizowanego przez Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Wojewódzkiego 
Konkursu Agro-Eko Turystycznego „Zielone Lato”. 

W tym roku I miejsce oraz tytuł Złotej Róży Opolskiej 
Turystyki w kategorii „Najlepszy obiekt świadczący usługi 
turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie 
miejsko-wiejskim” zdobyła Restauracja-pensjonat „Złoty 

Kłos” pani Urszuli Matyschok z Rzędowa. Ponadto w tej 
samej kategorii II miejsce oraz tytuł Srebrnej Róży Opolskiej 
Turystyki otrzymała Restauracja „Rybna Turawa” pana 
Bogusława Lubonia z Turawy. 

Celem konkursu jest odkrywanie i promowanie najlepszych 
obiektów turystyki wiejskiej. Startujące w konkursie obiekty 
na dzień dzisiejszy posiadają bardzo wysokie standardy oraz 
coraz lepsze oferty wzbogacone o różnorodne atrakcje. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji 
konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów.
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mAmy miStrzynię PolSki
zuzanna Wolbach, zawodniczka AZS-u Politech-

niki Opolskiej oraz mieszkanka gminy Turawa, 
zanotowała świetny sezon w kajakarstwie. 

Pierwszym zdobytym medalem był brąz Dłu-
godystansowych Mistrzostw Polski 17–19.05.2019 
r. w Wolsztynie w konkurencji K-2 10 km seniorek 
wraz z Natalią Cedrowską. 

Zawody długodystansowe okazały się jedynie 
rozgrzewką przed Mistrzostwami Polski Seniorów 
rozegranymi na poznańskiej „Malcie” w terminie 
30.08–1.09.2019. Na początek w olimpijskiej kon-
kurencji K-4 500 m w składzie Zuzanna Wolbach, 
Paulina Markiewicz, Karolina Markiewicz i Martyna 
Leśniak wywalczyły brązowy medal. Wynik ten cieszy 
tym bardziej, że osada AZS-u zostawiła w tyle wiele 
utytułowanych rywalek. Tymczasem Mistrzostwa 
Polski Seniorów przeszły już do historii opolskich 
kajaków i to we wspaniałym stylu. Do zdobytego 
wcześniej brązowego medalu dziewczęta Zuzanna 
Wolbach i Karolina Markiewicz w konkurencji K-2 200 
m dorzuciły złoto i tytuł Mistrzyń Polski. W drodze 
po ten piękny krążek wyprzedziły kilka kadrowych 
osad, w tym obecne medalistki Mistrzostw Świata.

Jednak to jeszcze nie wszystkie osiągnięcia naszej 
mieszkanki. Na zakończenie sezonu w Mistrzostwach 
Polski w Maratonie, które odbyły się tydzień po MPS 
w stolicy naszego województwa ponownie zdobyła 
złoto K-2 24 km.

„To naprawdę wielkie osiągnięcia Zuzy. Mamy 
nadzieję, że zapoczątkuje to kajakową tradycję wśród 
młodzieży- w Gminie Turawa, w której wody wokół 
nie brakuje” – skomentował trener AZS PO Bartosz 
Jaszczyński. 

Serdecznie gratulujemy tak wielu osiągniętych 
sukcesów. 

Gmina Turawa chętnie wspiera swoich sportowców, 
w tym również AZS.

Seniorzy z nASzeJ Gminy PożeGnAli lAto
krysTynA konieczko

w ycieczki, spartakiady sportowe, 
zabawy, zajęcia gimnastyczne, 

szkolenia, prelekcje na różne tematy – 
to wszystko, w czym seniorzy z naszej 
gminy mogą brać udział.

Na koniec tegorocznego, bogatego 
w różne imprezy sezonu letniego we 
wtorek 08 października zorganizowano 
„Pożegnanie lata”. Z kijkami do nordic 
walkingu seniorki zebrały się na boisku 
przed Bastionem w miejscowości Bierdza-
ny. W ilości około 150 osób przeszły całe 3 
km bocznymi uliczkami tej uroczej wioski. 
Jedni szybciej, jedni wolniej, niektórzy 

ze śpiewem, podglądani przez drona 
i kamery TVP Opole radośnie pokonały 
ten odcinek drogi. Temperatura powietrza 
była tego dnia niska, toteż chętnie sko-
rzystały z czekającej na nie gorącej kawy, 
herbaty i domowego ciastka. Atmosferę 
zagrzały też śpiewające z zespołem „Opo-
lanie” zaproszone seniorki z Centrum 
„Senior’’ w Opolu. Przy przebojach z ich 
młodości nogi same poderwały się do 
tańca w parach, w kole, z wężem. Byli też 
zaproszeni goście z Klubu seniora „Za-
odrze” i z klubu w Jasieniu. Wszystkim 
się podobało do tego stopnia, że zespół 

został zaproszony na następną imprezę, 
tym razem andrzejkową. Poczęstowani 
jeszcze kiełbasą z grilla, z tym ostatnim 
wspomnieniem lata rozjechały się do 
domów w różnych miejscowościach na-
szej gminy. Dzięki temu, że są młodsze 
i starsze seniorki, problem transportu 
rozwiązują sobie we własnym zakresie, 
po prostu młodsze, prowadzące samocho-
dy, zabierają te starsze i tak to się kręci. 
Szczególne podziękowania należą się 
animatorce pani Marii Kula i koleżankom 
z Bierdzan za zorganizowanie tego całego 
przedsięwzięcia. 
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W zDroWym ciele zDroWy DucH
o  tym, że sport to zdrowie wiedzą doskonale mieszkańcy 

gminy Turawa, którzy regularnie spotykają się na ćwi-
czeniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Szlachetne 
Zdrowie” w ramach projektu „Aktywni razem”.

Zajęcia, które prowadzą wykwalifikowane fizjoterapeutki 
ze Stowarzyszenia, odbywają się łącznie w 5 miejscowościach, 
w tym w 4 należących do naszej gminy, tj. Zawada, Osowiec, 
Kotórz Mały i Turawa.

Godzina ćwiczeń dwa razy w tygodniu doskonale wpływa nie 
tylko na poprawę kondycji, ale także podnosi poziom endorfin, 
które z kolei poprawiają nastrój. Wspólna gimnastyka to nie 
tylko dbanie o swoje zdrowie, ale również jest to wspaniała 
okazja do integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy wspólnie 

spędzają czas, nawiązują nowe relacje. Jednak ćwiczenia nie 
są jedyną formą aktywności, jaką Stowarzyszenie proponuje 
uczestnikom. W ramach spotkań można skorzystać z zajęć 
na basenie, pójść na spacer z kijkami czy wspólnie zagrać 
w kręgle. Uczestnicy projektu chętnie wykorzystują walory 
przyrodnicze gminy Turawa i wybierają miejsca do ćwiczeń 
nad jeziorami, gdzie oprócz wspólnych ćwiczeń na łonie natury 
można dodatkowo się integrować.

Projekt, dzięki któremu mieszkańcy gminy Turawa mogą 
zadbać o swoją kondycję, dofinansowany jest ze środków 
Programu Rządowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014–2020.
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„N asze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów” to konkurs 

na najlepszy regionalny i tradycyjny 
produkt żywnościowy oraz najlepsze 
danie i potrawę regionalną i tradycyjną.

W tym roku odbyła się już XIX edy-
cja tego konkursu, którego celem jest 
znalezienie i zachowanie narodowych 
specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, 
wyparte przez „szybką” przemysłową 
żywność. 

W pierwszym etapie, który jest fina-
łem regionalnym, wyłaniani są laure-
aci w czterech kategoriach: produktów 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
napojów i innych produktów oraz w ka-
tegorii: najlepsze dania i potrawy regio-
nalne i tradycyjne. Tym samym komisja 
konkursowa doceniła ciasto orzechowe 

z suszonymi śliwkami i przyznała I miejsce 
na dożynkach wojewódzkich w Lewinie 
Brzeskim mieszkankom Węgier – Lidii 
Fronia i Irenie Wala. To one prezentowały 
smaki, które niejeden z nas pamięta z lat 
swojego dzieciństwa. Należy tutaj pod-
kreślić, że nasze mieszkanki z Węgier 
od wielu lat wykorzystują stare przepisy 
i promują regionalne potrawy. Efektem 
tych starań są otrzymywane wyróżnienia 
i nagrody i tak podczas ogólnopolskiego 
Wielkiego Finału XIX edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”, który odbył się 29 września 
2019 r. w Poznaniu w czasie Targów 
„Smaki Regionów” pani Lidia i pani Irena 
zaprezentowały „Śpajzę Omy”. Krajowa 
Kapituła Konkursu przyznała „Śpajzie 
Omy” nagrodę – „Perłę 2019”.

Aby docenić mieszkanki naszej gminy 
za osiągnięcie, które otrzymały, Wójt 
Gminy Turawa Dominik Pikos wręczył 
laureatkom pamiątkowe tablice. Ce-
remonia nagrodzenia pani Lidii i pani 
Ireny odbyła się podczas tegorocznego 
kiermaszu świątecznego, który odbył się 
1 grudnia 2019 r. na sali OSP w Węgrach. 
Również podczas kiermaszu odbyła się 
promocja „Śpajzy Omy”, którą można 
było skosztować i niejednokrotnie przy-
pomnieć sobie czasy dzieciństwa, które 
kojarzą się z tym słodkim deserem.

Pani Lidii Fronia i pani Irenie Wala 
gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwa-
łości w promowaniu tego, co najlepsze, 
czyli naszych tradycyjnych, regionalnych 
potraw.

„śPAJzA omy” nAJlePSzA W krAJu
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SrokoSz
jerzy sTAsiAk

w iększość z nas sądzi, że ptaki dra-
pieżne to majestatyczne stwory 

o zakrzywionych szponach i dziobach, 
które szybują po niebie i swym przeni-
kliwym wzrokiem wypatrują żeru. Nic 
bardziej mylnego. 

Najlepszym zaprzeczeniem tego jest 
dzierzba srokosz (lanius excubitor). Ten 
niepozorny ptak (ok. 24 cm) wyglądem 
przypomina bardziej któryś z gatunków 
śpiewających niż drapola. Biorąc jednak 
pod uwagę wielkość polującego i jego 
ofiary (kryterium oznaczania drapież-
ności), w krwiożerczości nie dorównuje 
mu ani sokół, ani jastrząb czy myszołów. 
Jedynym godnym dla niego konkurentem 
jest sóweczka. Tę jednak natura obdarzyła 
odpowiednimi „narzędziami” do uśmier-
cania, podczas gdy srokosz musi sobie 
radzić samym tylko dziobem. Srokosze 
polują na gryzonie, duże owady, jaszczurki 
i małe ptaki, ale widziano również jak 
atakowały większe od siebie bataliony 
i pardwy. W średniowieczu wykorzysty-
wane były przez sokolników do polowania 
na drozdy, których dużo wtedy spożywa-
no. W trakcie łowów ptaki te siadają na 
najwyższych gałęziach drzew i krzewów 
oraz na przewodach linii energetycznych, 
skąd obserwują okolicę. Czasami na wzór 
pustułek zawisają w powietrzu, szybko 
machając skrzydłami. Gdy ujrzą ofiarę, 
rzucają się na nią błyskawicznie. Nie mając 
wykształconych szponów, nadziewają ją 
na kolce krzewu czy drutu kolczastego 
albo wciskają w rozwidlenia gałązek. 
Wtedy dopiero przystępują do ćwiarto-
wania. Dzierzby często gromadzą zapasy 
w niedostępnych ciernistych krzakach. 
Zagwarantują one przeżycie w deszczowe 
dni, ale są też oznaką zajętego rewiru 
i ukazują samicom zaradność swoich 
wybranków. 

Srokosze występują prawie na całym 
świecie – prócz Antarktydy i Australii. 
W Europie gnieżdżą się praktycznie we 
wszystkich krajach, pomijając Wielką 
Brytanię, gdzie pojawiają się jedynie 
zimą. Rozróżniamy ok. 20 podgatunków 
srokoszy. Co do niektórych trwają spory, 
czy nie stanowią już odrębnych gatunków. 
Środkowoeuropejską populację tych pta-
ków szacuje się na 5–10 tys. par. Preferują 
one środowisko rolnicze z kępami kolcza-

stych krzewów i drzew: akacji, tarniny 
i wierzb. Uwielbiają opuszczone sady ze 
starymi gruszami. Najczęściej jednak 
można je spotkać na terenach podmo-
kłych: w dolinach rzecznych i na torfo-
wiskach. Srokosz jest jedynym gatunkiem 
dzierzby zimującym w Polsce regularnie. 
Najliczniej występuje na Dolnym Śląsku 
(głównie w dolinach Odry i Baryczy), 
w Wielkopolsce, na Mazowszu i nad 
Biebrzą. Do lęgów przystępują w zasadzie 
zawsze w tym samym miejscu, chociaż 

często zajmują tereny gniazdowe swojego 
kuzyna dzierzby gąsiorka. Gąsiorek jest 
ptakiem migrującym i wraca do nas do-
piero w maju, tracąc tym samym szansę 
na objęcie lepszych rewirów. 

Samice excubitora składają 6 jaj i na 
ogół same je wysiadują. Samce w tym 
czasie dostarczają im pożywienia. Naj-
bardziej charakterystyczną cechą tego 
gatunku jest czarna opaska skrywająca 
oczy. Stała się ona atrybutem wszelkiej 
maści opryszków i rzezimieszków. Na 
co dzień ptaki te są mało płochliwe i nie 
uciekają przed ludźmi, bardzo skryte 
stają się natomiast w okresie lęgowym. 
Młode wykluwają się po 15-16 dniach, 

a po następnych 20 opuszczają gniazdo. 
Jednak jeszcze przez ok. 2 tygodnie do-
karmiane są przez rodziców. 

Srokosze są gatunkiem monogamicz-
nym, który łączy się w stałe pary, samce 
jednak okazują się być bardzo rozwią-
złe i często miewają kochanki. Aby 
je oczarować, przynoszą im pożywne 
jaszczurki i gryzonie, podczas gdy stałym 
partnerkom podrzucają w tym czasie 
niskokaloryczne owady i dżdżownice. 
Prócz srokoszy i gąsiorków do lęgów 

przystępują w Polsce jeszcze dzierzby 
czarnoczelne i rudogłowe. Są one już 
jednak gatunkami u nas wymierają-
cymi (maksymalnie po kilka par lęgo-
wych). Bardzo sporadycznie pojawia się 
w naszych stronach również azjatycki 
odpowiednik gąsiorka – dzierzba pu-
stynna. Drastyczny spadek liczebności 
spowodował, że wszystkie dzierzby 
objęte zostały w naszym kraju ścisłą 
ochroną gatunkową. Największym dla 
nich zagrożeniem jest zagospodaro-
wywanie nieużytków rolnych, uprawy 
monokulturowe, wycinanie śródpolnych 
drzew i krzewów oraz masowe stosowanie 
chemicznych środków ochrony roślin.
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Wieści z „krAiny DinozAuróW”
sTowArzyszenie lGd – krAinA dinozAurów

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzibą 
w Ozimku (do roku 2015 mieściła się w Spóroku) działa od 

2006 r., obejmując swym zasięgiem siedem gmin: Chrząsto-
wice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, 
Zębowice. Jej głównym wyróżnikiem jest współpraca trzech 
sektorów: publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

W obecnej perspektywie finansowej stowarzyszenie realizuje 
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014–2020, której głównymi 
celami są: wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR 
i ochrona środowiska oraz zwiększenie integracji i poczucia 
przynależności do obszaru objętego LSR.

Od momentu podpisania umowy ramowej w lipcu 2016 
roku do października 2019 LGD przeprowadziło 31 nabo-
rów, w których złożono 201 wniosków, w efekcie których 
podpisano 53 umowy na kwotę 4 485 262,37 zł. Środki te 
zostały przeznaczone między innymi na wsparcie rozwoju 
firm i wsparcie nowych działalności gospodarczych, budowę 
i modernizację obiektów małej architektury, siłowni i placów 
zabaw, szlaków, ścieżek tematycznych, jak również renowację 
i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspierano również tzw. 
„miękkie projekty” – cykle spotkań i warsztatów edukacyjno-
-integracyjnych dla mieszkańców, publikacje związane z zacho-
waniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego, opracowanie 
i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów 
informacyjno-promocyjnych. LGD realizuje również projekty 
grantowe: do tej pory w ramach trzech naborów wsparto 37 
podmiotów, realizujących operacje polegające na organizacji 
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, doposażeniu podmiotów 
działających w sferze kultury oraz przewidujących wsparcie 
atrakcji tematycznych. 

Oprócz naborów wniosków Stowarzyszenie LGD „Kraina 
Dinozaurów” prowadzi liczne inicjatywy aktywizujące lokalną 
społeczność, wśród których możemy wyróżnić coroczny spływ 
kajakowy Małą Panwią, kończący się biesiadą informacyjno-
-promocyjną czy konkurs „Moja wieś – moje miejsce” doty-
czący lokalnej historii, zwyczajów i niebanalnych osobowości. 
Na osobną wzmiankę zasługuje tegoroczny projekt „Rowerem 
aleją Opolskich Gwiazd Europy”, wpisujący się w obchody 15 
-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, którego celem 
było docenienie najaktywniejszych wiosek realizujących Pro-
gram Odnowy Wsi i skutecznie pozyskujących środki unijne. 

Wśród działań LGD swe miejsce znalazły również projekty 
współpracy realizowane przy udziale innych LGD, zarówno 
z kraju, jak i za granicą. Są to m. in.: „Dobre bo lokalne”, któ-
rego celem jest identyfikacja, promocja artystów ludowych 
zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek 
produktów inspirowanych sztuką ludową. Projekt przewidu-

je powstanie m.in. interaktywnej mapy twórców, katalogu 
oraz sklepu on-line. Kolejny projekt p.n. „Od dziedzictwa 
do bogactwa” zakłada wzmocnienie aktywności społecznej 
oraz wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru. W jego 
ramach odbyły się warsztaty tematyczne, wyjazd promocyjno-
-integracyjny, zostały wydane mapy, kalendarze, katalogi oraz 
gadżety promocyjne.

LGD Kraina Dinozaurów odgrywa ważną rolę na obszarach 
wiejskich – jej działalność przyczynia się do wzmocnienia 
kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infra-
struktury oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego obszaru. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania 
o środki w ramach organizowanych naborów oraz działań 
LGD można znaleźć na stronie internetowej www.krainadi-
nozaurów.pl lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. 
Słowackiego 18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 4651213, 
605 052 777.

Wieści z „Krainy Dinozaurów” 
 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozau-
rów” z siedzibą w Ozimku (do roku 2015 mieściła 
się ona w Spóroku) działa od 2006 r. obejmując 
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ze SzkolnycH Aren SPortoWycH
GrzeGorz kwieciński

Kolejny raz szkolne zawody rozpoczynają się w Kotorzu 
Małym, na boisku LZS, gdzie odbywają się biegi prze-

łajowe, uczniowie rywalizowali w biegach indywidualnych 
i drużynowych w trzech kategoriach z podziałem na chłopców 
i dziewczyny. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria dziewczęta rocznik 2009 i młodsi – 800 m:
I miejsce Małgorzata Buczek – PSP w Ligocie Turawskiej
II – Antonia Giza – PSP w Turawie
III – Agnieszka Jończyk – PSP w Zawadzie
IV – Hanna Kolszycka – PSP w Turawie
V – Alicja Gola – PSP w Turawie
Klasyfikację drużynową wygrały dziewczęta z PSP 
w Turawie.
Kategoria chłopcy rocznik 2009 i młodsi – 800 m:
I miejsce Olaf Bednarski – PSP W Turawie
II – Adam Golla – PSP w Turawie
III – Michał Wielgus – PSP w Turawie
IV – Franciszek Ponitka – PSP w Turawie
V – Julian Nowak – PSP w Ligocie Turawskiej
Klasyfikację drużynową wygrali chłopcy z PSP w Turawie.
Kategoria dziewczęta rocznik 2007–2008 – 1200 m:
I miejsce Amelia Farys – PSP w Ligocie Turawskiej
II – Agata Raczek – PSP w Turawie
III – Lena Born – PSP w Ligocie Turawskiej
IV – Maja Born – PSP w Ligocie Turawskiej
V – Natalia Konieczko – PSP w Ligocie Turawskiej
Klasyfikację drużynową wygrały dziewczęta z PSP 
w Ligocie Turawskiej.
Kategoria chłopcy rocznik 2007–2008 – 1200 m:
I miejsce – Filip Orczyk – PSP w Turawie
II – Maksymilian Jarosz – PSP w Turawie

III – Marcel Knosala – PSP w Turawie
IV – Miłosz Mykietów – PSP w Turawie
Klasyfikację drużynową wygrali chłopcy z PSP w Turawie
Kategoria dziewczęta rocznik 2005–2006 – 1600 m:
I miejsce – Julia Wenzel – PSP w Ligocie Turawskiej
II – Patrycja Lukas – PSP w Turawie
III – Magdalena Buczek – PSP w Ligocie Turawskiej
IV – Emilia Krawczyk – PSP w Ligocie Turawskiej
V – Marta Krawczyk – PSP w Ligocie Turawskiej
Klasyfikację drużynową wygrały dziewczęta z PSP 
w Ligocie Turawskiej (fot. 1).

Kategoria chłopcy rocznik 2005–2006 – 1600 m:
I miejsce Jakub Nowak – PSP w Zawadzie
II – Marcin Staś – PSP w Zawadzie
III – Łukasz Mazurkiewicz – PSP w Turawie
IV – Damian Gońda– PSP w Ligocie Tur.
V – Markus Lempik – PSP w Osowcu
Klasyfikację drużynową wygrali chłopcy z PSP w Zawadzie (fot. 2) 

Następny etap to zawody powiatowe. Naszą gminę reprezen-
towali uczniowie z Ligoty Tur., Turawy i Zawady. Wspaniały 
sukces odniósł Olaf Bednarski (fot. 3), uczeń PSP w Tura-
wie, który zajął I miejsce w biegu na 800 m w kategorii 2009 
i młodsi. Olaf Bednarski został mistrzem powiatu opolskiego.

Ponadto drużyna z Turawy w tej kategorii w składzie: 
O. Bednarski, A. Golla, F. Ponitka, M. Wielgus wywalczyła 
srebrny medal (fot. 4). Również dziewczęta z Ligoty Tu-
rawskiej mogą uważać te zawody za udane. W kategorii 
rocznik 2005–2006 zajęły drugie miejsce. Natomiast in-
dywidualnie Julia Wenzel zajęła miejsce piąte, a Amelia 
Farys w kategorii rocznik 2007–2008 miejsce szóste (Fot. 5).
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Zawodniczki i zawodnicy, o których mowa powyżej, uzyskali 
awans na udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, które 
odbędą się 28.04.2020.

Oprócz biegów przełajowych nasi młodzi miłośnicy sportu 
brali także udział w zawodach halowej piłki nożnej. W hali im. 
Joachima Halupczoka odbyły się mistrzostwa gminy, a także 
półfinały powiatowe pod nazwą Igrzyska Dzieci dziewcząt 
i chłopców oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców.

Poszczególne wyniki finałów gminnych:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2005–2006
Chłopcy:
I miejsce SSP w Węgrach (V miejsce w półfinale powiatu)
II PSP w Ligocie Turawskiej
III PSP w Zawadzie
IV PSP w Turawie
Dziewczęta:
I PSP w Zawadzie (III miejsce w półfinale powiatu)
II SSP w Węgrach
III PSP w Ligocie Turawskiej (fot. 6)
Igrzyska Dzieci 2007 i młodsi
Chłopcy
I miejsce PSP w Turawie (V miejsce w półfinale powiatu)
II PSP w Osowcu
III PSP w Ligocie Turawskiej
IV PSP w Zawadzie
V SSP w Węgrach (fot. 7)

Dziewczęta
I SSP w Węgrach (III miejsce w półfinale powiatu)
II PSP w Turawie
III PSP w Zawadzie
IV PSP w Ligocie Turawskiej

Nie sposób nie wspomnieć tu o zawodach piłki ręcznej w wy-
daniu dziewcząt w kategorii rocznik 2007 i młodsi. Dziewczęta 
z PSP w Turawie bardzo dobrze się spisały w finale powiatu, 
zajmując II miejsce i awansowały do półfinału wojewódzkiego, 
w którym uplasowały się również na drugim miejscu (fot. 8).

Przegląd wydarzeń sportowych kończymy informacją 
o zawodach zorganizowanych dla najmłodszych – to mały 
olimpijczyk i dwa ognie. W zawodach gminnych uczestniczyli 
przedstawiciele szkół z Ligoty Turawskiej, Zawady i Turawy. 
I miejsce zarówno w małym olimpijczyku, jak i w grze dwa 
ognie wśród dziewcząt i chłopców zdobyli uczniowie z PSP 
w Turawie (fot. 9), II miejsce – PSP w Ligocie Turawskiej, a III 
– PSP w Zawadzie. W półfinale powiatu w małym olimpijczy-
ku zawodnicy ze szkoły w Turawie zajęli następujące lokaty: 
dziewczęta – III miejsce, a chłopcy – piąte. Półfinały w grze 
dwa ognie odbędą się 13.01.2020.

Podsumowując powyższe informacje, należy stwierdzić, że 
młodzi adepci sportu mają ogromny potencjał, który należy 
pielęgnować i rozwijać w myśl klasycznej zasady: w zdrowym 
ciele, zdrowy duch.
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koleJny rok PrAcy PrAcoWni orAnGe
ewelinA ToMechnA, lider Pracowni orange w kotorzu wielkim

z a nami kolejny wspólny rok w świetlicy 
w Kotorzu Wielkim. Był to kolejny rok, 

w którym działo się bardzo dużo. Oprócz 
codziennych zajęć, a także tych w czasie ferii 
i wakacji, angażowaliśmy się w wiele akcji 
organizowanych na terenie gminy Turawa. 
Jest nam niezmiernie miło, że organizatorzy 
pamiętają i chcą z nami współpracować. 
W przyszłym roku też chętnie będziemy 
prowadzić warsztaty dla dzieci podczas 
imprez plenerowych, dlatego możecie dalej 
o nas pamiętać.

Nasza Pracownia wzbogaciła się o kolej-
ne roboty. Jesteśmy z tego powodu bardzo 
dumni, ponieważ roboty te wygraliśmy! 
Pierwszego za inicjatywę Cyfrowe Ognisko, 
które odbyło się w ramach Cyfrowej Ma-
jówki, organizowanej przez Ministerstwo 
Cyfryzacji, a drugi za realizację filmiku 
pt. „Jak nowoczesne technologie zmieniły 
życie mieszkańców Kotorza Wielkiego”. 
Oczywiście pełne relacje możecie zobaczyć 
na stronie Pracowni Orange.

Udało nam się też pozyskać pieniądze 
z konkursów grantowych organizowanych 
przez Fundację Orange. Zrealizowaliśmy 
projekt związany z rozwojem wolontariatu, 
w ramach którego m.in. zakupiliśmy nasze 
pomarańczowe koszulki, czy mieliśmy okazję 
wybrać się do parku trampolin. Pozyskaliśmy 
też fundusze na wyjazd studyjny. W ramach 
Pomarańczowego Szlaku skorzystaliśmy 
z możliwości odwiedzenia zaprzyjaźnionej 
Pracowni w Przededworzu. Teraz zaczyna-
my realizację kolejnego grantu: Drużyna 
Mindstormsa, czyli zajęcia z budowania 
i programowania robotów. 

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe 
bez wsparcia finansowego udzielanego przez 
Urząd Gminy w Turawie, zaangażowania 
uczestników zajęć, wolontariuszy, rodziców 
i osób działających w różnych organizacjach 
na terenie gminy Turawa. Nie ma słów, któ-
rymi mogłabym wyrazić całą wdzięczność, 
którą czuję. Dlatego kieruję w Waszą stronę 
wielkie podziękowania.

Wszystkim przyjaciołom i sympatykom 
świetlicy w kotorzu Wielkim, zarówno 
tym obecnym, jak i tym przyszłym, 
chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne, by święta były 
takie, o jakich każdy z Was marzy. 
udanego Sylwestra i do zobaczenia 
w przyszłym roku.
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lekcJA BezPieczneGo korzyStAniA z internetu
ewelinA ToMechnA

w  akcji #jestnaswiecej chcemy po-
kazać, że Internet może być przy-

jaznym miejscem dla wszystkich użyt-
kowników – zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
Dlatego uczymy, jak radzić sobie z hejtem 
w sieci i jak reagować na to zjawisko, by 
powstrzymać jego rozprzestrzenianie 
się – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji 
Orange.

Pracownia Orange w Kotorzu Wielkim, 
rówież zaangażowała się w akcję #jest-
naswiecej. W ramach działań kampanii 
w listopadzie w szkołach na terenie gminy 
Turawa odbywały się zajęcia dla dzieci 
i młodzieży na temat zjawiska hejtu. 

Podczas spotkań razem zastanawiali-
śmy się, czym jest hejt i jak można sobie 
radzić z tym zjawiskiem. Jak się okazuje, 
bardzo dużo młodych osób spotkało się 
ze zjawiskiem obrażania i wyzywania 
w sieci, dlatego tak ważne jest, żeby na-
uczyli się, co mogą zrobić, jak reagować 
i przeciwstawiać się hejtowi. Zajęcia miały 

też na celu pokazanie, że jest 
nas więcej, a pozytywne treści 
w Internecie górują nad tymi 
negatywnymi. 

W swoim imieniu chciałam podzię-
kować Dyrekcjom oraz Gronu Pedago-
gicznemu tych szkół, w których miałam 

przyjemność prowadzić zajęcia. 
Dziękuję za podejmowanie tak 
trudnych, a jednocześnie bardzo 
ważnych tematów. Dziękuję też 
młodzieży, która bardzo aktyw-
nie brała udział w zajęciach i za 
każdą pomarańczową sznurówkę 
w waszych butach.

Listopad się skończył i pomimo 
tego, że finał naszej akcji odbył 

się 1 grudnia, zajęcia trwają nadal, cieszę 
się, że kolejne szkoły zgłaszają chęć, by 
i u nich przeprowadzić zajęcia.

liGockie roGAliki oD śW. mArcinA z tourS!
ks. słAwoMir PAwiński

M arcin kojarzy się nam przede 
wszystkim z legendą o płaszczu, 

którego część podarował św. Marcin 
biedakowi w potrzebie. Można przy-
puszczać, że to legenda w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. Historia żywo 
opowiadana i przedstawiana, która na 
sposób dydaktyczny wydobywa Bożą treść 
i sens wydarzeń, a nie tylko dokładnie 
skupia się na rejestrowaniu faktów, czy 
aby tak rzeczywiście przebiegały. Legendę 
o płaszczu powtarzają zgodnie wszyscy 
biografowie Świętego. Jest najczęstszą 
inspiracją jego ikonograficznych przedsta-
wień. Marcin na koniu u bram Amiens, na 
ziemi marznący żebrak. Marcin wyciąga 
miecz, odcina połowę swojej opończy 
i okrywa nią żebraka. W nocy śni mu się 
Chrystus, który chwali się swoim aniołom: 
„Zobaczcie, jak pięknie przyodział mnie 
mój sługa, Marcin!”, wskazując odcięty 
kawał materiału na swoich ramionach. 
Ten gest i czyn jest zawsze przypominany 
i powtarzany w dniu wspomnienia św. 
Marcina. „Cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych najmniejszych, Mnie uczy-

niliście” Mt 25,40. Mamy w tym geście 
św. Marcina chrześcijaństwo, dosłownie 
i w przenośni, w pigułce. Chrześcijaństwo 
w św. Marcinie, czyli jak dzielić się do-

brem i miłością z innymi. Takie proste, 
zwyczajne, ciepłe i pachnące jak rogaliki, 
które są rozdawane w Dzień św. Marcina. 
Tego właśnie gestu doświadczamy już od 
dziesięciu lat w ligockiej parafii. 

Otrzymujemy każdego roku ponad 
600 sztuk rogalików od św. Marcina! Ale 
za tym gestem św. Marcina skrywają się 
żywi ludzie, którzy muszą rano wcześnie 
wstać, umówić się i razem pracować, aby 
te 600 sztuk rogalików powędrowało 
za procesją św. Marcina, aby później 
mogły być rozdane w geście dzielenia 
się dobrem i miłością. W tym miejscu 
pragnę podziękować wszystkim dar-
czyńcom i ofiarodawcom, jak również, 
a może przede wszystkim paniom, które 
w pewnym ligockim domu zbierają się 
już o 6.00 rano, aby razem je wypiekać! 
Niech św. Marcin ma to dzieło w swojej 
opiece i darzy swym błogosławieństwem 
zarówno tych, którzy robią te rogaliki , jak 
i tych, którzy je ze smakiem spożywają! 
Pamiętajmy, że dobro, którym się dzielimy, 
zawsze do nas wraca, a w rzeczywistości 
tyle mamy, ile sami innym damy!
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otWArcie filii BiBlioteczneJ W liGocie turAWSkieJ 
BernAdeTA sTAŚ, kierownik GBP

w  niedzielę 3 listopada, a więc jeszcze 
w okresie zaduszek, miało miejsce 

piękne wydarzenie w Ligocie Turawskiej. 
A w zasadzie nałożyły się na to trzy wy-
darzenia: nabożeństwo w kościele z okazji 
50. rocznicy śmierci byłego proboszcza 
księdza Josefa Christena, otwarcie i po-
święcenie nowej siedziby filii bibliotecznej 
w Ligocie i prelekcja pana Jerzego Farysa 
w budynku Straży na temat ks. Christena.

Najpierw o godz. 14.00 odbyło się 
nabożeństwo w  kościele w  Ligocie 
Turawskiej, gdzie ks. proboszcz Sławomir 

Pawiński wspomniał o ks. Christenie – 
naszym już byłym proboszczu – budow-
niczym naszego kościoła parafialnego.

Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie 
i otwarcie nowej siedziby filii bibliotecz-
nej w Ligocie , w której to ks. proboszcz 
udostępnił do obejrzenia wydania Fausta 
– można powiedzieć ,,białe kruki’’, które 
należały do ks. Christena.

Po oficjalnym otwarciu i poświęceniu 
przeszliśmy do budynku OSP, gdzie 
w bardzo miłej atmosferze przy kawie 
i kołaczu wysłuchaliśmy przeciekawej 

i interesującej opowieści o ks. Christenie, 
którą nam przedstawił pan Jerzy Farys. 
Swoją obecnością zaszczycił nas również 
Wójt Dominik Pikos.

Chciałabym jeszcze raz podziękować 
bardzo wszystkim tym, którzy zaanga-
żowali się w pomoc w przeprowadzce 
biblioteki – z serca wielkie dzięki! Jak 
również dziękuję Państwu Dawid za te 
wszystkie lata, kiedy siedziba biblioteki 
mieściła się w ich budynku i Państwu Leś, 
że zechcieli wynająć swoje pomieszczenie 
na obecne miejsce dla biblioteki.
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nASzA SzkołA
M. kurPierz, e. deMBińskA, T. GAllus, A. Budnik – nauczyciele PsP w osowcu

Szkoła to nie tylko budynek, pięknie 
pomalowane klasy, to nie tylko nauczyciele 
i uczniowie. Szkoła to również rodzice, 
dziadkowie uczniów oraz środowisko, 
w którym funkcjonuje. Wszyscy oni 
mają wpływ na kształtowanie postaw 
młodego pokolenia.

S zkoła powinna oddziaływać na 
otoczenie, powinna być ośrodkiem 

kultury, szczególnie w mniejszych miej-
scowościach.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 
podjęto w naszej szkole wiele działań, 
mających na celu przygotowanie uczniów 
do pełnienia ról społecznych i pomagania 
innym. Od początku bieżącego roku 
szkolnego zrealizowano w naszej szkole 
wiele przedsięwzięć.

,,Biblioteka dla mieszkańców” – dzię-
ki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, 
sponsorów szkolna biblioteka powiększyła 
swój księgozbiór o dział dla dorosłych, 
z którego będą mogli korzystać miesz-
kańcy Osowca i Trzęsiny.

,,Pomagamy innym” – to szereg dzia-
łań, mających na celu uwrażliwienie na 
potrzeby innych, skrzywdzonych przez 
los, starszych, samotnych. Przeprowa-
dzono zbiórkę zabawek i materiałów 
plastycznych dla dzieci z Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 
Wykonano kartki świąteczne dla chorych 
i samotnych z całej parafii. Systematycznie 
prowadzona jest zbiórka nakrętek dla 
chorego Bartusia. Przygotowano pro-
gram artystyczny na spotkanie z okazji 
Dnia Seniora.

,,Młodzi dla środowiska” – zdając so-
bie sprawę z ogromnego zanieczyszczenia 
środowiska, szkoła zorganizowała zbiórkę 
makulatury i zużytych baterii. Z okazji 
światowego Dnia Drzewa w naszej ,,Eko-
-klasie pod chmurką” posadzono drzewa, 
systematycznie dosadzane są krzewy 
i rośliny ozdobne. Przeprowadzono akcję 
,,Sprzątanie Świata” pod hasłem ,,Nie 
śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”.

Udział w konkursach – w tym roku 
szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli 
w konkursach przedmiotowych, recy-
tatorskim poezji patriotycznej, plastycz-
nym, pieśni patriotycznej, ogólnopolskim 
konkursie wiedzy o zdrowiu ,,Meditest”, 
czekamy na wyniki.

Innowacje – w bieżącym roku szkol-
nym realizowane są innowacje ,,Najmłodsi 
dla Niepodległej”, ,,Moja niepodległa – 
kodujemy drogę do zwycięstwa”, ,, Moje 
lektury – poznaj inaczej perły kultury”.

Projekty – ,,Drzewa naszym dobrem”, 
w ramach którego przeprowadzono wiele 
działań, uświadamiających uczniom rolę 
drzew. ,,Niepodległa” – jego głównym 
celem jest rozwijanie postaw patriotycz-
nych i umiłowanie ojczystego kraju przez 
naszych uczniów.

Udział w akcjach – uczestniczyliśmy 
w Międzynarodowym Dniu Kropki – 
święcie kreatywności, talentu i odwagi 
w pokonywaniu trudności. Braliśmy 

udział w IX Światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia pod hasłem ,,Młodzi spraw-
dzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. 
Uczniowie klas młodszych uczestniczyli 
w Międzynarodowym Dniu Pluszowego 
Misia, łącząc naukę z zabawą. Świętowa-
liśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka oraz Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka.

Apele i uroczystości – tegoroczny 
Dzień Patrona obchodziliśmy pod ha-
słem ,,Jan Paweł II – nauczyciel i patron” 
w szkole i kościele parafialnym. Listopado-
we święto odzyskania niepodległości pod 
hasłem ,,Dla Ciebie, Polsko” uczciliśmy 
koncertem pieśni patriotycznej.
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o PrAcy PrzeDSzkolA W oSoWcu
AGATA kAźMierczAk

w szechstronny rozwój dzieci, 
a także indywidualne podejście 

w procesie uczenia odgrywają ogromną 
rolę w prawidłowym rozwoju każdego 
dziecka. Edukacja przedszkolna to jeden 
z najważniejszych etapów edukacji. To 
w tym okresie umysły naszych pociech są 
najbardziej elastyczne oraz chłonne wie-
dzy. W naszym przedszkolu staramy się, 
aby każde dziecko miało okazję, poprzez 
twórczą zabawę, naukę oraz ruch, nabywać 
umiejętności, które staną się fundamen-
tem na dalszych etapach edukacyjnych. 

Przedszkole należące do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Osowcu już od 
wielu lat działa na terenie naszej gminy. 
W naszych oddziałach dzieci podzielone 
są na dwie grupy. Wspólnie z panią dyr. 
Katarzyną Regułą, panią wicedyrektor 
Anną Budnik oraz wykwalifikowaną 
kadrą pedagogów i pracowników nie-
pedagogicznych od wielu lat staramy się, 
aby nasze przedszkolaki miały możliwość 
wszechstronnego rozwoju oraz aby czas 
spędzony w przedszkolu był czasem 
świetnej zabawy i kreatywnej nauki.

Jak wiemy, zajęcia plastyczne to jedna 
z ulubionych form twórczości dzieci – już 
od najmłodszych lat. Umożliwiają one od-
reagowanie napięć, rozwijają twórcze my-
ślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć 

wzrokową i zręczność manualną. Przede 
wszystkim dostarczają dziecku wiele satys-
fakcji i zadowolenia z własnego działania, 
dlatego w naszym przedszkolu bardzo czę-
sto pozwalamy sobie na takie przyjemności.

Każde dziecko marzy o tym, aby dzień 
ich urodzin był jak najpiękniejszy. Dzieci 
świętują swoje urodziny w domu z ro-
dziną, ale wiele radości sprawia im to, 
kiedy mogą bawić się wspólnie ze swoimi 
koleżankami i kolegami z przedszkola. Jak 
zawsze przy takiej okazji nie brakuje wspa-
niałych zabaw, podczas których jubilat czy 
też jubilatka może poczuć się wyjątkowo.  
Z pewnością największą atrakcją jest 
piękny tort, czy też pyszne smakołyki, 
które zazwyczaj znikają w mgnieniu oka. 
Dzień urodzin każdego dziecka to dla 
nas szczególny dzień, dlatego też grono 
pedagogiczne życzy wszystkim dzieciom 
z Oddziału Przedszkolnego i Szkoły 
wszystkiego najlepszego!

Przedszkolaki często mają okazje wcie-
lania się w różne role społeczne poprzez 
ciekawe doświadczania oraz zabawę. 
Wśród naszych dzieci nie brakuje arty-
stów, kucharzy, poszukiwaczy skarbów 
i naukowców. Wcielanie się w te oraz 
inne role umożliwiają dzieciom zajęcia 
pieczenia ciasteczek i nie tylko, zajęcia 
plastyczne oraz edukacyjne.

W naszym przedszkolu nie brakuje 
również świętowania z okazji ważnych 
wydarzeń w naszym kraju i nie tylko. 
Jedna z takich uroczystości odbyła się 
21 listopada, a była to akademia z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości, 
którą przygotowały dzieci z  grupy 
młodszej i uczniowie kl. I. Akademia 
rozpoczęła się powitaniem zebranych 
gości, następnie dzielne przedszkolaki 
i uczniowie zaprezentowali spektakl 
słowno-muzyczny, a  także taneczny. 
Występy przedszkolaków i uczniów, 
ich przygotowanie, zaangażowanie 
oraz postawa patriotyczna i artystyczny 
talent nagrodzony został gromkimi 
brawami. Głównym celem spotkania 
było kształtowanie postaw patriotycz-
nych, a także miłości i przywiązania do 
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji 
oraz poznanie symboli narodowych 
naszego kraju.

Dzieci uczęszczające do naszego 
przedszkola objęte są opieką nie tylko 
wychowawców, ale nad ich prawidłowym 
rozwojem czuwa również pedagog i logo-
peda. W ramach współpracy z rodzicami 
oraz troski o właściwy rozwój mowy 
naszych pociech, 16 grudnia w naszym 
przedszkolu odbędą się warsztaty profi-
laktyki logopedycznej.
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noWinki z oSoWcA
ArTur GAllus
80-lecie kościołA

W dniu 27 października obchodziliśmy 80. rocznicę 
poświęcenia naszej świątyni. Uroczystość ta zbiegła 
się z zakończeniem Misji Świętych w naszej parafii, 
które prowadzili ojcowie franciszkanie. O godz. 
15.00 w kościele odbył się koncert ELENI, na który 
przybyło bardzo dużo parafian i gości z ościennych 
parafii. Po zakończonym koncercie ks. proboszcz 
zaprosił wszystkich na poczęstunek kawą i ciastem, 
które przygotowały nasze parafianki, pod namioty 
na placu kościelnym. Obok sali parafialnej była rów-
nież wystawa zdjęć z okresu 80-lecia naszej świątyni, 
przedstawiająca wiele wątków z całego tego okresu.

SPotkAnie z SeniorAmi
W dniu 23 listopada, jak co roku, w sali OSP 

w Osowcu odbyło się spotkanie seniorów. O godz. 
16.00 sołtys wsi pan Bernard Loch powitał wszystkich 
obecnych na spotkaniu. Następnie dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu 
wystąpiły z przedstawieniem słowno-muzycznym 
„Historia trzech drzew” oraz w tańcu do muzyki 
„Ojcze nasz” w języku Suahili. Po występach dzieci 
spotkanie uświetnił występ Krystiana&Jorgusia, 
którzy grając prawie na wszystkich instrumentach, 
rozśpiewali się razem z seniorami. Oczywiście nie 
zabrakło również ,,Sto lat” dla seniorów i organiza-
torów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady 
Sołeckiej, radni naszej miejscowości, ks. proboszcz 
oraz Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos.
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exoDuS 1945, truDne PoWroty – 
nAreSzcie W Domu odcinek ostatni
Alfred kuPkA

j a starałem się o opał, tj. rozdrob-
niony koks z domieszką węgla, a po 
południu ciąłem z ojcem klocek 

drewna, który po pracy przynosił na 
barku do domu. Próbowałem się już 
nawet w operowaniu siekierą przy rą-
baniu drewna. Codziennie rano był na 
śniadanie żur z kartoflami pozostałymi 
z kolacji, na którą były najpierw ziemnia-
ki z maślanką, a dopiero potem trochę 
chleba – jak starczało. Bo teraz chleb 
był tylko taki, który przynosiłem od 
krewnych, bo przecież mama nie piekła 
i dlatego był prawie stale racjonowany. 
Jednego razu mało go przyniosłem. Dla 
ojca na kolację zabrakło, a przecież on 
ciężko w lesie pracował i powinien się 
dobrze odżywiać. Jeszcze dziś go widzę, 
jak nic nie mówiąc, trzaskał drzwiami 
pustego kredensu w kuchni. Od tego 
zdarzenia jeszcze usilniej prowadziłem 
mój żebracki proceder, żeby przynaj-
mniej dla ojca było dość pożywienia. 
Na szczęście młodszy brat Heinz miał 
wyżywienie zapewnione u wujka Franza 
w Kotorzu Małym. Powoli czas leciał. 
Może w lutym 1946 w dzisiejszym bu-
dynku biblioteki – pomieszczenie kafejki 
internetowej – pan Władysław Wilk 
otworzył sklep spożywczy. W czasie 
wojny jako jeniec żył i pracował u go-
spodarza w Turawie, gdzie był uważany 
niemal jak ich własny syn – ściągnięty 
do Wermachtu. Teraz tutaj pozostał, 
przyjaźniąc się z tutejszymi ludźmi. 
Sprzedawał m.in. żywność z UNRY, 
dostarczaną jako pomoc do Polski. 
I już było trochę lepiej. Pamiętam kon-
serwy mięsne z napisem „Horse Meat” 
– ludzie mówili, iż to konina, można 
ją było otrzymać bez ograniczeń i nie 
wiem, czy za nią się płaciło. Ci, którzy 
nie mieli nic innego, z zapałem to spo-
żywali, wmawiając sobie, iż to jednak 
nie konina, choć miała lekko słodkawy 
smak. Dziś wiem, iż horse znaczy koń, 
więc to jednak była konina, która wielu 
ludziom pomogła przeżyć. Pod koniec 
lutego dni zaczęły stawać się wyraźnie 
dłuższe. Mama też powoli nabierała 

sił. Siadała na łóżku i zaraz w domu 
było trochę weselej. Niedługo zaczęła 
wstawać z łóżka i powoli krzątać się 
po kuchni, służąc siostrze swoją radą 
i doświadczeniem. Z nastaniem wiosny 
ojciec wynajął morgę, tj. 0,25 ha pola, 
tzw. farskiego, poprzednio pańskie, bo 
było własnością Hrabiów Turawskich, 
na Reitenbuchu, tj. na północny-wschód 
od dzisiejszej oczyszczalni ścieków przy 
Małej Panwi. Farskie dlatego, bo było 
własnością plebanii, otrzymane w za-
mian za pole utracone z terenu budowy 
jeziora. To było ok. 1200–1300 m od 
domu. W piękne wiosenne popołudnie 
po pracy ojca poszliśmy wszyscy razem 
i mama powoli to pole obejrzeć, a to był 
ugór strasznie zaperzony, zielony jak 
łąka! Mama pokazała nam, tj. siostrze 
lat 15 i mnie lat jeszcze 11, co tutaj mamy 
robić. Ręczną, zębatą kopaczką należy 
odwracać skibę i następnie rozluźniając 
ją kopaczką wybierać ręcznie perz. Oblał 
nas strach przed wielkością zadania 
wyglądającego na syzyfową pracę. Ale 
cóż robić? Wtedy dzieci na wsi jeszcze 
musiały i umiały pracować. Codziennie 
teraz, za to rzadziej chodziłem na żebry, 
ale tylko w pogodne dni kopaliśmy cały 
dzień, aż do znużenia. W południe, gdy 
słyszeliśmy dzwony na Anioł Pański, 
siostra szła do domu po obiad. Ja dalej 
kopałem, trochę teraz, gdy byłem sam, 
się obijając. Obiad gotowała już mama. 
Aby mogła temu dać radę jako ozdro-
wieniec po zawale miała zapewnioną 
wodę dla potrzeb w kuchni z dużej 
wanny kąpielowej, stojącej w sieni pod 
schodami. Codziennie rano ojciec przed 
pracą nosił ją ze studni, która nie miała 
jeszcze ani kołowrotka, ani żurawia, 7 
wiader wody do napełnienia tej wanny 
i to starczało na cały dzień. Pewnego 
pogodnego dnia siostry długo nie było 
z powrotem z obiadem dla mnie. Już 
miałem zamiar pójść do domu obejrzeć 
co się stało (telefonów komórkowych 
niestety jeszcze wtedy nie było), gdy 
z daleka ujrzałem ją wracającą, więc 
kopałem pilnie dalej. Siostra przyszła 

z pustymi rękami, bez obiadu i z dale-
ka woła z patosem: „Stało się wielkie 
nieszczęście w domu, mama znów 
leży” – i zaczęła opowiadać. Cyganie 
ukradli nam dwie z sześciu kur niosek, 
– jakie od krewnych dostaliśmy dla 
jajek i poprawienia wyżywienia. Mama 
będąc jeszcze słaba, sama w domu była 
bezradna. Cyganie buszowali po domu, 
jak chcieli. Więc choć ją to męczyło, 
poszła pieszo do Kotorza Wielkiego, bo 
tam wtedy jeszcze był początkowo poste-
runek milicji, po pomoc w odzyskaniu 
naszych kur, bo Cyganie biwakowali na 
boisku za szkołą. Miała nadzieję jeszcze 
żywe kury odzyskać. A tam zamiast 
pomocy wzięli ją na krzyk, milicjant 
zagroził, iż jak się nie uspokoi, to ją 
aresztuje, bo skończyły się czasy, iż 
może tak jak kiedyś poniewierać ludźmi 
innej narodowości, a w tym przypadku 
złodziei. Oto próbka tego, jak milicja 
obywatelska traktowała wtedy tutejszą 
ludność. I znów mamie otwarła się i za-
częła krwawić ta rana, którą otrzymała 
w czasie pierwszej próby powrotu do 
wyśnionej w młodości, wyidealizowanej 
Polski. Dzisiaj już jedliśmy byle co, a na 
drugi dzień na szczęście mama znów 
wstała, a nas znów czekało kopanie. 
I tak może do początku maja zrobiliśmy 
z siostrą połowę pola. Krańcowo wy-
czerpani zastrajkowaliśmy i mama nas 
poparła. Wtedy ojciec zamówił furmana 
z kultywatorem, który drugą połowę 
pola mechanicznie wyczyścił z perzu 
i mogę tu powiedzieć, iż jak długo 
pamiętam, ta połowa już zawsze była 
bardziej zarośnięta zielskiem i perzem 
od naszej ręcznie wyplewionej. Następ-
nie po zaoraniu całości z nawozem, 
jeszcze ze starego zapasu, posadzili-
śmy kartofle na całości. Sadzeniaki 
też dostaliśmy od krewnych. Na drugi 
rok ojciec wziął w darmową dzierża-
wę od kuzynki Emmy Fach, z domu 
Kupka, drugą morgę pola, ale dobrze 
dotąd uprawianego i niezarośniętego. 
I tak uprawialiśmy teraz oba kawałki, 
w sumie dwie morgi, tj. 0,5 ha, stosując 
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płodozmian żyto ozime i ziemniaki. 
Teraz mogliśmy hodować stale dwie 
kozy, czasami nawet trzy, prosiaka, gęsi 
i kury, a ja jeszcze też swoje króliki, dla 
których paszy zawsze starczało. Teraz 
żyło nam się już znacznie lepiej. Na 
żebry już nie musiałem codziennie 
chodzić, tylko po maślankę, a czasem 
trochę śmietany do sosu w niedzielę, 
po sąsiedzku do ciotki Marii, której 
zawsze było pod dostatkiem i była chęt-
nie dawana. Był po temu też już czas 
najwyższy. 1 września 1946 r. rozpoczął 
się nowy rok szkolny, po raz pierwszy 
w polskiej szkole podstawowej w Tu-
rawie. Mieściła się zastępczo w byłym 
oraz obecnym budynku przedszkola. 
Stary budynek szkoły, jeszcze z 1873 r. 
Rosjanie w styczniu 1945 spalili. Teraz 
i brat Heinz wrócił z Kotorza Małego 
od wujka do domu, żeby chodzić do 
Turawy do szkoły. Uczyło początkowo 
trzech nauczycieli, o różnej mentalności 
i charakterach. Kierownik nietykalny, 
starsza pani, o przezwisku Staroł, bardzo 
miła i lubiana, młodsza nauczycielka po-
rywcza i nerwowa, o przezwisku Heksa, 
tj. czarownica i wiedźma, w chwilach 
zdenerwowania wyzywała nas „banda 
niemiecka”, „dzicy z lasa”, „hitlerow-
cy”, a gdy jej przeszło była dalej oschła 
i surowa.

Nasza mama gdy tylko trochę wy-
zdrowiała, znów zaczynała starania 
o upewnienie się o losach najstarszej 
siostry Marty i udało się! Poczta już 
funkcjonowała i bodajże z pomocą Czer-
wonego Krzyża, organizacji w Niem-
czech bardzo aktywnej i zasłużonej, 
odnalazły się z mamą i z nami, i znów 
było trochę w domu weselej. Późną 
jesienią siostra napisała list, iż także 
wraca do Polski i jak napisała – zapa-
miętałem ten bombowy zwrot: „Mit 
dem meinen”, tzn. dosłownie – z tym 
moim, w domyśle mężem, zaznacza-
jąc, iż jest Polakiem pochodzącym 
z powiatu Nowy Sącz i szlacheckiego 
pochodzenia – jak o tym świadczy 
jego nazwisko Brzeski, bo tak na -ski 
kończy się większość nazwisk rodowych 
polskiej szlachty. Dla matki, która tak 
zawiodła się – o czym w tekście nieraz 
piszę – na wyśnionej, wyidealizowanej 

w młodej duszy Polsce, był to znowu 
cios w samo serce, zadany jej tym ra-
zem przez ukochaną, wytęsknioną 
córkę. Widzę ją jakby dziś w sypialni 
przy stole z podpartą, zwisającą głową, 
przygarbiona, a miała dopiero 50 lat. 
Ciągle powtarzając „to lepiej mogła 
sobie wziąć Wanielika”, tzn. człowieka 
wyznania protestanckiego. Jak głęboko 
siedziała ta zadra zawodu, gdy to mówiła 
kobieta, od dziecka wychowana w wierze 
katolickiej, w tutejszym społeczeństwie, 
które ściśle się od protestantów separo-
wało. I znów nastała w domu grobowa 
atmosfera, jak w czasie choroby matki. 
Ojciec nic nie mówił, ale widać było, iż 
jest też wstrząśnięty. 

Pewnego, wczesnego, grudniowe-
go poranka 1946 r. według przekazu 
w rodzinie – była to Wigilia Bożego 
Narodzenia, czego akurat dokładnie 
nie pamiętam – ktoś zapukał do drzwi 
sieni. Było jeszcze ciemno. Ja z ojcem 
byłem już wtedy w kuchni. Ojciec raptem 
wstał, jakby wiedział o co chodzi i bie-
gnie do drzwi. Po otwarciu okazało się, 
iż nikogo nie ma, ale on tak ubrany jak 
był, a była zima, biegnie w kapciach do 
furtki, cały czas wołając „Marta, Marta, 
Marta”. Byłem zdumiony miękką tonacją 
jego zawołania. Tak bowiem już bardzo 
dawno nie słyszałem go do nas nikogo 
się odzywać. Był w ostatnim czasem 
raczej w obejściu i rozmowie szorstki, 
udający twardziela. A tu taki mięk-
ki, przymilny głosik. Musiał tą swoją 
pierworodną jednak bardzo miłować 
i w czasie tej prawie dwuletniej rozłąki 
bardzo cierpieć. Ja zamknąłem drzwi 
sieni, bo zimno ciągnęło z dworu. Za 
chwilę przyprowadził ich oboje – sio-
strę z obcym mężczyzną. Siostra tuliła 
mnie jak dawniej, może tylko bardziej 
burzliwie, a mężczyzna – jej mąż – rosły 
i dobrze zbudowany, co u mnie bardzo 
się liczyło, stał obok, nic nie mówiąc. Po 
uwolnieniu się z uścisku siostry podałem 
mu rękę, a on się do mnie przyjaźnie 
uśmiechnął. Teraz do kuchni weszła 
z sypialni mama i siostra Angela, która 
najpierw uciekła z powrotem, a potem 
przyszła powtórnie i była ubrana. Nie 
wiem w tym rozgardiaszu, jak całe to 
powitanie wyglądało, ale pamiętam 

wyraźnie, iż mama po powitaniu wy-
prostowała się i stanowczym głosem 
tak się odezwała „pokażcie Wasze świa-
dectwo ślubu” , co też, teraz już szwa-
gier, natychmiast uczynił. Pokazywał 
nawet zdjęcia ślubne, bardzo ładne, 
siostra w welonie i na biało. To mamę 
wyraźnie udobruchało. Pamiętam za 
to dobrze, że teraz wieczorami pod 
małą choinką szwagier z siostrą Angelą 
śpiewali bardzo ładnie i wzruszająco 
polskie kolędy, a oboje mieli piękne 
głosy. Młodzi małżonkowie otrzymali 
osobną sypialnię w szczycie budynku na 
poddaszu, gdzie dotąd spałem z bratem. 
Siostra Angela spała w łóżku ustawio-
nym w kuchni z bratem Heinzem, a ja 
spałem z mamą. Latem spaliśmy z bra-
tem w jednym dużym łóżku, w małym 
nieogrzewanym pomieszczeniu, tzw. 
komorze. I w tym miejscu mam zamiar 
to pisanie ukończyć, bo teraz będąc już 
w komplecie, a nawet nadkomplecie na 
ojczystej ziemi i w rodzinnym domu 
nareszcie ukończył się nasz rodzinny 
exodus z dnia 18.01.1945 r. po długich, 
pełnych 24 miesiącach. 

Jeszcze dla pełnego, sprawiedliwego 
obrazu dla potomnych powiem, iż 
powoli, bo powoli, ale mama polubi-
ła swojego zięcia, który dla starzeją-
cych się, schorowanych rodziców był 
niezastąpioną pomocą w domowym 
gospodarstwie. Pracować umiał, był 
zdrowy i silny. Kosić potrafił wybornie, 
a na pracach polowych i z koniem się 
znał, bo z gospodarki z domu wszystko 
umiał. Teraz bez niego ani rusz. Gdy 
już potem młodzi mieszkali w Opolu, 
do każdej grubszej roboty był wołany 
i nigdy nie odmówił, a dla mnie był 
starszym bratem i kumplem. W pierwsze 
dni w Turawie wszędzie z nim chodzi-
łem, przy szukaniu pracy w różnych 
firmach. Wybrał w końcu pracę w lesie 
razem z ojcem. Po jakimś czasie zaczął 
pracować w Dylakach, w zakładach 
pończoszniczych jako uzbrojony straż-
nik przemysłowy. Potem awansował na 
magazyniera, następnie personalnego, 
a po fuzji kilku zakładów Opolszczyzny, 
z dyrekcją w Opolu w tzw. Opolance, był 
magazynierem centralnego magazynu 
wysyłkowego aż do emerytury. 

exoDuS 1945, truDne PoWroty – nAreSzcie W Domu
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mikołAJ nA zDroWo i SPortoWo
AdAM Bochenek

Pod takim właśnie hasłem upłynęło 
w turawskiej hali spotkanie z Miko-

łajem. Impreza odbyła się w niedzielne 
popołudnie 8 grudnia. 

Najmłodsze dzieci wzięły udział 
w grach i zabawach zorganizowanych 
przez instruktorów Akademii Lisek, co 
było wstępem do całego popołudnia. 
Atrakcji nie brakowało, ponieważ na 
dzieci czekały trzy dmuchane zjeżdżalnie, 
połączone ze ścianką wspinaczkową. 

Każdy uczestnik imprezy, nawet do-
rośli, mógł wziąć udział w warsztatach 
zdrowego odżywiania oraz zdrowej 
dekoracji pierników. Można się było 
nauczyć, jak wykonać zdrowe posypki 
i  lukier bez cukru, a co najważniejsze 

swoje dzieło zabrać do domu, by później 
zawiesić na choince. Niektóre pierniki 
znikały jednak w uśmiechniętych bu-
ziach dzieci. Ponadto uczestnicy robili 
różnego rodzaju sałatki, potrawy oraz 
napoje. Osoby chętne mogły wykonać 
bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu 
cukru w krwi. Pokaz swoich umiejętności 
zaprezentowały też dzieci z zespołów 
tanecznych Cyraneczki oraz Jezioranki 
z Turawy. 

Niewątpliwie największą atrakcją było 
spotkanie z Mikołajem, który zabrał dzie-
ci w sportową podróż po świątecznych 
przygotowaniach do świąt. Na dzieci cze-
kała masa zabaw sprawnościowych oraz 
konkurencji, w których bardzo chętnie 

uczestniczyły. W nagrodę za wspaniałą 
zabawę były prezenty, które Mikołaj 
rozdał wszystkim przybyłym dzieciom. 
Zwieńczeniem całego popołudnia zabaw 
była projekcja filmu „Magiczne święta 
Ewy”, który został wyświetlony na du-
żym ekranie. 

Sportowe spotkanie z Mikołajem zor-
ganizował Referat Sportu Urzędu Gminy 
Turawa, przy współpracy sołectwa Turawa 
– Marszałki. Obecny w czasie imprezy 
wójt Dominik Pikos, ubrany w strój elfa, 
wspólnie z radnymi panią Barbarą Czech 
i panem Michałem Bochańskim wzięli 
również udział w zabawach z Mikołajem, 
co pokazało, że dobrze bawić się można 
w każdym wieku. 
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multimeDiA W Szkole
Andrzej ByrA – dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Turawie

Komputery wkroczyły do polskich 
szkół już w latach osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku: programy edukacyj-
ne powstawały na pierwsze komputery 
zwane „domowymi”, których pojedyncze 
egzemplarze demonstrowano uczniom. 
Wraz z rozwojem technologii komputery 
przestały być postrzegane jako techno-
logiczna sensacja, stały się zwykłym 
narzędziem pracy i nauki. Ekspansja 
Internetu otworzyła przed e-dydaktyką 
nowe możliwości. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tura-
wie odziedziczyła po gimnazjum bogatą 
bazę sprzętową: spośród jedenastu sal 
lekcyjnych aż sześć posiada na wyposaże-
niu tablice interaktywne, w pozostałych 
pięciu zamontowano na stałe projektory 
multimedialne wraz z ekranami. W bie-
żącym roku gmina Turawa skorzystała 
z dofinansowania programu „Aktywna 
Tablica” i otrzymała dofinansowanie. 
Tym sposobem nasza placówka otrzymała 
dwa monitory interaktywne o przekątnej 
65 cali. 

W porównaniu z  tablicą interak-
tywną, pozyskane monitory stanowią 
skok technologiczny: są wygodniejsze 

w użyciu, a brak lampy projekcyjnej, 
koniecznej w tablicy, skutkuje znacznie 
większą niezawodnością i oszczędnością 
energii elektrycznej. 

Monitory interaktywne mogą być 
wykorzystywane na wiele sposobów, 
zależnie od kompetencji technologicznych 
nauczycieli i uczniów. Najprostsze jest 
użycie monitora w zastępstwie zwykłej 
tablicy – sprzęt posiada czterokolorowe 
pisaki oraz gumkę, a przewaga nad znaną 
od wieków kredą polega na możliwości 
zapisania rezultatów prac. Ponieważ 
monitory są podłączone do Internetu, 
istnieje możliwość odtworzenia na nich 
fragmentów filmów, spektakli, animacji 
przedstawiających eksperymenty na-
ukowe, obrazów czy map. Jednak istotą 
funkcjonalności tego sprzętu są wy-
specjalizowane programy edukacyjne, 
udostępniane przez wydawnictwa i firmy. 

Multipodręczniki, z których można 
korzystać praktycznie w każdym miejscu 
są udostępniane uczniom i nauczycielom, 
a ciężkie podręczniki papierowe mogą 
sobie spoczywać w uczniowskich szafkach. 
Wykorzystanie multipodręczników na 
monitorach i tablicach interaktywnych 

znacząco wzbogaca proces dydaktyczny 
w odniesieniu do pokolenia multimediów. 
Warto wspomnieć o zakupionym przez 
szkołę oprogramowaniu „Matlandia” 
i „Histlandia” – cenionym w środowi-
sku pedagogów pakiecie, który składa 
się z wielu modułów przeznaczonych 
do pracy grupowej podczas lekcji oraz 
samodzielnej pracy kierowanej poza 
lekcjami. Stale wzbogacana jest ofer-
ta oprogramowania dydaktycznego do 
praktycznie wszystkich przedmiotów, 
ich wykorzystanie w szkołach zależy 
od stopnia otwartości kadry na nowe 
technologie oraz – niestety – od zasob-
ności portfela placówki, gdyż oferowane 
produkty są zwykle dość drogie.

Często słyszy się narzekania na prze-
sadne zaangażowanie młodych ludzi 
w Internet, media społecznościowe czy 
niezbyt kreatywne intelektualnie gry. 
Ponieważ zmiana gustów młodzieży nie 
wydaje się możliwa, zadaniem dorosłych, 
czyli rodziców i szkoły, jest pożyteczne 
ukierunkowanie młodzieżowych pasji, 
by służyły wzbogacaniu osobowości – 
a nowoczesny sprzęt w naszych szkołach 
jest świetnym narzędziem do tego celu. 

Monitor 
aktywny 
jako tablica 
– analiza 
zdania 
złożonego 
podrzędnie, 
klasa VIII

Multipo-
dręcznik do 
matematyki, 
klasa VI

Multipo-
dręcznik 
do języka 
polskiego, 
klasa VIII

Matlandia 
– oprogra-
mowanie do 
matematyki, 
klasa VI
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noWinki zAkrzoWSkie
MAriA zuBeil

w  ostatnim numerze FALI nie ukazały się dołączone 
do tekstu zdjęcia z rodzinnego świętowania w dniu 16 

czerwca oraz zdjęcie Christiny Świtała, która zdobyła pierwsze 
miejsce w Międzynarodowym Konkursie Młodych Organistów 
im. Śląskich Muzyków Kościelnych. Zdjęcia zamieszczamy 
więc w obecnym wydaniu FALI.

Kolejna grupa mieszkańców z ul. Głównej przygotowała 
koronę i dary na tegoroczną Mszę św. dożynkową, repre-

zentowała również nasze sołectwo na dożynkach gminnych. 
Zadanie zostało wykonane perfekcyjnie, więc wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie dożynek, należą się 
gorące podziękowania. Po południu, 15 września, mieszkańcy 
Zakrzowa i goście spotkali się na biesiadzie dożynkowej. Swą 
obecnością zaszczycili nas: poprzedni i obecny Wójt Gminy 
oraz ks. Krzysztof, a zabawiał wszystkich zaprzyjaźniony 
zespół z gminy Ozimek. Nasi utalentowani aktorzy: Justyna 
Warzecha, Monika Heflik, Waldek Świtała i Mateusz Korze-
niec pokazali wszystkim, jak wyglądała wywiadówka w klasie 
VIII b. Wychowawczyni skarżyła się na uczniów, ale rodzice 
byli zgodni co do tego, że większość materiału, jaki muszą 

uczniowie przerobić, do niczego im się nie przyda. Poczęstunek 
na biesiadę przygotowała Rada Sołecka, a piwo, jak zwykle, 
zasponsorował radny Leonard Warzecha.

15 września odbyło się również krótkie zebranie wiejskie 
w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na 2020 r. 

Z przypadającej na sołectwo kwoty 29 900 zł połowa środków 
zostanie przeznaczona na organizację dożynek gminnych, 
które 6 września 2020 r. odbędą się w Zakrzowie Turawskim.

16 października nastąpiło oficjalne otwarcie Żwirowego 
Wzgórza, na którym gościliśmy panią Annę Golec – 

Prezesa LGD „Kraina Dinozaurów”, Wójta Gminy Dominika 
Pikosa oraz ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego, który 
poświęcił drewnianą kapliczkę z Matką Bożą. Teren dawnego 
wysypiska śmieci został podzielony na kilka stref: zagrodę 
wiejską z ogródkiem przydomowym i małym sadem, w jej 
skład wchodzi również wiata, wieża widokowa i część sanitarna, 
strefę zadumy z drewnianą kapliczką umieszczoną pomiędzy 
krzewami dzikiej róży, łąkę kwietną, lasek oraz niezagospo-
darowany jeszcze plac zabaw.
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kiermASz śWiąteczny
AdAM Bochenek

Święta tuż, tuż. Przygotowania jeśli 
jeszcze niezakończone, to na pewno 

wszystko już prawie gotowe. 
Ten szczególny czas świąt poprze-

dza okres oczekiwania, czyli adwent. 
To właśnie pierwsza niedziela adwen-
tu stała się okazją do zorganizowania 
kiermaszu świątecznego w Węgrach. 
Impreza o charakterze kulturalnym 
powoli na stałe wpisuje się w kalendarz 
wydarzeń naszej gminy. W tym roku 
pierwszy raz korzystaliśmy z gościnności 
mieszkańców i strażaków z Węgier. Sala 
OSP w pierwsze grudniowe popołudnie 
niemal pękała w szwach. Przed remizą, 
na straganach, w ogrzewanym namiocie 
można było kupić ozdoby świąteczne, 
kulinarne specjały i wieńce adwentowe. 
Na scenie, w sali OSP, od godziny piętna-
stej rozpoczęły się występy artystyczne. 
Pierwsze, przed licznie zgromadzoną 
publicznością, wystąpiły dzieci z przed-
szkola w Węgrach. Kolejnym punktem 
programu był występ taneczny o tematyce 
świątecznej zespołów z Turawy: Cyra-
neczek i Jezioranek. Po nich przyszedł 
czas na prezentacje umiejętności dzieci 

i dorosłych ze Społecznej Szkoły Podsta-
wowej w Węgrach. Piękne przedstawienie 
o tym, jak trudno wejść do nieba, skupiło 
przed sceną bardzo wiele osób. Dzi eci 
prezentowały również talenty wokalne. 
Dodatkowo szkoła zaprosiła do pokazu 
grupę trenującą Capoeirę – brazylijską 
sztukę walki, przybliżając równocześnie 
i zachęcając do uprawiania tego sportu. 

Po występach przeprowadzone zostały 
warsztaty dla dzieci. Kulminacyjnym 
momentem kiermaszu było spotkanie 
z Mikołajem, który wspaniale w swoim 
programie animacyjnym, zabawił wszyst-
kie zgromadzone dzieci. Na uśmiech-
niętych twarzach dzieci malowały się 
rumieńce od zabaw i konkursów. Oczy-
wiście zakończeniem tego spotkania 
było rozdawanie prezentów, a że była 
to pierwsza niedziela adwentu, dzieci 
otrzymały kalendarze adwentowe. 

W czasie kiermaszu można było także 
spróbować tradycyjnego śląskiego deseru, 
czyli „Śpajzy Omy”. Deser ten zdobył 
w czasie Poznańskich Targów zaszczytny 
tytuł „Perły 2019”, za co panie Lidia Fro-
nia i Irena Wala otrzymały z rąk Wójta 

Gminy Turawa Dominka Pikosa listy 
gratulacyjne i podziękowania w obec-
ności wszystkich zgromadzonych osób. 
Zwieńczeniem kiermaszu był klimatyczny 
występ orkiestry dętej OSP Węgry. 

Sądząc po liczbie zgromadzonych 
mieszkańców naszej gminy, kiermasz 
można uznać za udany, za co bardzo 
serdecznie dziękuję pani sołtys i zarazem 
radnej Róży Wieczorek, wszystkim stra-
żakom OSP Węgry, dyrekcji i opiekunkom 
przedszkola z Węgier, prezesowi, dyrekcji, 
nauczycielom i Radzie Rodziców Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach, 
pani Ewelinie Tomechnie i wszystkim 
zaangażowanym w organizację kier-
maszu osobom. Bez pomocy tych osób 
organizacja wydarzenia nie byłaby moż-
liwa. Dziękuję też wszystkim artystom 
i ich opiekunom za wspaniały program 
artystyczny, który zaprezentowali zgro-
madzonym na kiermaszu mieszkańcom 
gminy. Przedsięwzięcie oczywiście nie 
miałoby racji bytu, gdyby nie wsparcie 
finansowe Urzędu Gminy Turawa. Życząc 
wszystkim spokojnych świąt już teraz 
zapraszam za rok na kolejny kiermasz.
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A.B.

Syzyf
Znów pod górkę, bez oddechu,
mozolnie, z cierpliwą miną
kamień toczysz niczym Syzyf,
wśród śmiertelnych zwany życiem.
Czy zapłata hojna będzie?
Czy też bat na mokre plecy?
Zgadnie ten kto dotrwa końca,
ten kto teraz wytrwa dłużej.
Gdy Viktoria wieniec włoży,
nie licz znikąd na oklaski,
Tłum już kciuk obrócił na dół,
krwi zażądał dla zabawy.
Osądzony wśród niewinnych
pójdziesz w jednym dziś szeregu
pchać pod górę kamień ciężki,
bo tak los ci kazał srogi.

Po drugiej stronie
Zostań jeszcze przez chwilę,
nie odchodź za dnia zasłonę,
nie zostawiaj pośród wilków,
bądź choć jeszcze przez godzinę.
Strach zastąpi miłość twoją,
którą dajesz mi co noc,
nie każ w strachu teraz żyć,
bądź przez chwilę jeszcze moją.
Wilki stoją już pod drzwiami,
już odebrać chcą mi życie,
krótkie było jak ta noc
było nawet z nadziejami.
Znikasz zatem już na wieki,
ja spokojnie wilki wpuszczę,
niech już wyrok ten zapadnie,
niech już serce me nie cierpi.
Cisza piękna jest i błoga,
w niej znów do mnie idziesz,
zgasła świeczka – nikły płomyk,
teraz niech trwa chwila nowa.
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ŻArT GroszA wArT
zeBrAł AdAM Bochenek

na Biegunie Północnym spotykają się 
dwaj święci Mikołajowie. 
– dlaczego jesteś taki smutny? 
– Bo w tym roku znów wypadło na 
mnie, że mam roznosić prezenty w Pol-
sce. 
– Przecież Polacy to wspaniali ludzie! 
– Możliwe, ale jak wrócę od nich, to 
znów przez cały rok będę miał kaca!

Prezent z chin – choinka składana: 
– szkielet – 1 szt, 
– Gałązki – 46 szt, 
– igły – 13543 szt, 
– klej montażowy – 3 litry.

– Mamo, z mojego listu do św. Mikołaja 
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 
łyżwy. 
– A co, nie chcesz już pociągu? 
– chcę, ale jeden już znalazłem w waszej 
szafie.

jasio do mamy: 
– Mamusiu, to prawda, że dzieci przyno-
si bocian? 
– Tak synku. 
– A święty Mikołaj przynosi prezenty? 
– Tak jasiu. 
– A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? 
– Tak skarbie. 
– To właściwie po co trzymamy tatę?

Pijany góral wraca z wesela i zaczyna się 
rozbierać. 
– Maryna, pomóz, bo ni moge kosuli 
sciongnoć – prosi żonę. 
Ta podchodzi i załamuje ręce. 
– jezusicku, jendrek, psecie ty mas ciu-
paske w plecach!

Pewnego dnia zmarła teściowa. 
idzie córka, zięć i z nimi pies, reszta ludzi 
szła za nimi. 
Był to ogromny pogrzeb. 
Podjeżdża kierowca do przydrożnego 
sprzedawcy i pyta: 
– kto to zmarł? jeszcze takiego ogrom-
nego pogrzebu w życiu nie widziałem! 
– Temu panu pies zagryzł teściową 
Podchodzi kierowca do rodziny i mówi: 
– Proszę przyjąć wyrazy współczucia, ale 
chciałbym pożyczyć od pana tego psa. 
– To proszę ustawić się na koniec kolejki.

znaczenie wyrazów: PozIoMo: 1 – imię kapitana Klossa; 5 – przełożony robotnika; 
10 – Biuro antykorupcyjne; 14 – drzewo jana z Czarnolasu; 15 – as w grze; 16 – ...stanu 
Cywilnego; 17 – klapa skrzyni; 18 – pas skoszonej trawy; 20 – miasto w Fidżi; 21 – typ 
żaglowca; 24 – 365 dni; 26 – Muhammad, bokser; 27 – lekceważąco o niesfornym 
chłopcu; 30 – miasto św. Franciszka; 31 – koks niskotemperaturowy; 33 – mała ewa; 
37 – przyprawa do piwa; 39 – nadwyżka kursu dewiz; 40 – miasto w egipcie; 41 – naj-
większy wieloryb; 43 – om; 45 – kolektyw, kolegium; 47 – grecka litera; 48 – tworzą 
szkielet ryby; 49 – utwory pisane wierszem; 51 – nagroda filmowa; 54 – ,,słodka...”, film 
wildera; 55 – Helmut, były kanclerz rFn; 56 – czarownik z ,,władcy Pierścieni”; 59 – zwany 
cieślą, chrząszcz drewnojad; 61 – imię Guinnessa; 62 – ubojnia zwierząt; 63 – autorka 
,,Dziewcząt z nowolipek”; 66 – adam (1867–1951), arcybiskup krakowski; 67 – james, 
odkrył Hawaje; 68 – miasto w teksasie, główna siedziba nasa; 70 – zwierzę w paski; 
71 – baza, siedziba, zarząd; 72 – słynne ravela; 73 – leży pod sosną; 74 – stanowisko 
w sądzie; 77 – córka Kronosa i rei; 78 – kiedyś mierzono w nich powierzchnię gruntu, 
łany; 79 – wielki wąż dusiciel. PIoNowo: 2 – ogrodowa ścieżka; 3 – bogini zwycięstwa; 
4 – pod filiżanką; 6 – jądro z elektronami; 7 – roślina na powrozy; 8 – asfaltowa droga; 
9 – owcze lub leśne; 10 – kod samochodowy Czech; 11 – mały bąbel; 12 – niemiecki 
automobilklub; 13 – główna strona monety; 18 – dziedziniec po staropolsku; 19 – po-
wieść Danuty Bieńkowskiej; 22 – marka zegarka szwajcarskiego; 23 – gady pełzające; 
25 – proszek do prania; 28 – prask, trach, trzask; 29 – kuzyn żyrafy; 31 – miejsce na 
ordery; 32 – robienie komuś wody z mózgu; 34 – wieś koło Giżycka; 35 – jego stajnie 
oczyścił Herakles; 36 – złoty deszcz; 38 – bugier, rodzaj pagóra mrozowego; 42 – wy-
dana przez konsulat; 44 – Platini, piłkarz; 46 – stolica stanu Minnesota; 50 – przesadna 
uczuciowość wypowiedzi; 52 – starogrecki polityk i poeta; 53 – gangster z Chicago; 
56 – hitlerowski obóz koncentracyjny w rogoźnicy; 57 – mieszkaniec azji; 58 – uchodzi 
do zatoki ryskiej; 59 – wieczorek taneczny; 60 – tchórzliwy człowiek; 64 – jak bliź-
niak; 65 – dom studencki; 68 – gaz szlachetny, He; 69 – płynie przez Żelazową wolę; 
70 – szczeciński lub wiślany; 71 – leonard, bard; 75 – np. kenezoik, archaik; 76 – nad 
kolanem. Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła.
za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 108 w „Fali” nr 3/119/2019 nagrodę 
otrzymał pan alfred Kupka z turawy. Hasło krzyżówki brzmiało: „Podziwiać należy 
wielkie czyny, a nie wielkie słowa”.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 109 prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2020 
roku na adres: redakcja Kwartalnika „Fala”, ul. opolska 39c, 46-045 turawa (urząd 
Gminy turawa). Redakcja

święta
Świeczki płomyk w oczach radośnie odbity,
wystrojony świerk dumnie pnie się w górę,
potrawami i bielą stół ładnie okryty
i opłatek na talerzu, którym dziś się podzielą.
Kolęda, że lulaj Jezu, w powietrzu wisi
i że glorię wesoło śpiewają anieli,
dlatego wszyscy mijają się w ciszy,
dlatego koszula dzisiaj się bieli.
I na ulicach tłumy zniknęły,
pośpiesznych jeszcze słychać szum kroków,
dziś nawet ptaki w gniazdach przylgnęły,
bo to jeden dzień taki do roku.
Śpieszmy życzenia dziś sobie złożyć,
Z wiarą, nadzieją, patrząc prosto w oczy,
bo jutra już możesz nie dożyć,
bo czas jak nikt potrafi zaskoczyć.
Na co dzień noś w sobie dobro człowiecze,
dziel się miłością jak dzisiaj opłatkiem,
uśmiech rozdawaj i noś go po świecie,
a szczęście nie zdarzać się będzie przypadkiem.

A.B.



43
4/120 Grudzień 2019

krzyŻówkA ŚwiĄTecznA nr 109
opracował PioTr jendrzej

 
KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA  NR  109  

 
 1 

 
 

2 3 
 

4  5 6 7 8   
 

2 

9 
 
 

 10 
 

 

11 12 

13  14  
 

9   

  
 
  15 

 
 

 
 

55 

 
 

13 

 
 
  16  

 
   

 
23 

 
 

12 
17  

 
 

 
 

59 

 
 
 

 
 

4  18  
 

26   
 

53 

19     
 
 

20  
 

61 

  21  
 
 

 
 

57 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
3 

 
 
 

22  
 

56 

23   
 
  

24 25 
 
    

 
   

 
60 

 
 
  26   

 
39 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

27   28   
 
 

  
 
 

29 
 
 

 
 
 

30 
 
 

 
 
   

 
27   

 
49  

 
 
 

 
 

11 

   
 
 

31  
 
 

 
 

5  32 
 

  
 

47 

 
 
 

33 
 
 

34  
 

62 

35 

36  37 
 
  38 

 
 

 
 

14 

 
 

10 

 
 
 

39 
 
   

 
    

 
 

 
 
   

 
 

   40    
 

44 

 41    
 
 

42     
 

29 
43  

 
8 

44 
 
 

 45 
 
   

 
 

46  
 

51     
 

65 

 47 
 
 

 
 
  

  
 
 

 
  48 

 
 

 
 

20 

 
 

7 

 
 
  49 

 
 

 
 

51 

50  
 
 

 
 

64 

 
 

40   
 
 

51 52 
 
  53      54  

 
 

 
 
 

 
 

32    
 
 

 
 
 

55   
 

19 

 
 
 

 
 
 

56 57  58 
 
 

   
 

66  59  60  
 

36 
61    

 
63  62   

 
   

 
15 

 
 

48 

   
 
   

 
17  

63   
 
    

 
   

 
 
 

1   
 

18 

  
 

6 

 
 
 

64 
 
  65 

 
 

    
 
 

 66  
 

69     
 
   67 

 
 

 
 

46 

 
 
 

 

 
 
  68 

 
  69 

 
 
 
 

 
 
   

 
16 

 
 
   

 
 

70 
 
 

 
 
 

 
 

25   
 

67 
 71  

 
28 

 
 

38 

 
 

24 

  
 

43           

72  
 

30   
 
 

 
 

42 

 
 

34 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

73 
 
 

 
 

50 

 
 

68 

 
 
 

 
 

21   
   

 
 

 
 
 

74 
 
  75  76  

 
58      

 
   

 
 

77   
 
 

 
 

37 

   
 

52   
 

45    
 
 

78 
 
    

 
54 

 
 

22 
    79  

 
31 

 
 
   

 
41 

 
 
 

 
 

35 

    
 

33   
 
 

                 



otwarcie filii bibliotecznej w ligocie turawskiej Dzień pluszowego misia w osowcu

mikołaj na zdrowo i sportowo w turawie uczestnicy kiermaszu świątecznego w Węgrach

Dożynki wiejskie w zakrzowie turawskim Jesienne „Sprzątanie świata” w gminie turawa




