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Kwar talnik „Fala” ma 20 lat
Drodzy Czytelnicy!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej w 1990r. w swo-

im programie działania wpisało na listę zadań powołanie do 

życia pisma regionalnego pod nazwą „Fala”.

Towarzystwo bowiem rozumiało jego powołanie jako najle-

piej pojętą służbę dla swojego regionu, redagowany z poczu-

cia służebności wobec mieszkańców swojej Gminy. Pismo 

powołano w okresie, kiedy następowała generalna przebu-

dowa porządku społecznego, w okresie gwałtownego wrze-

nia reformatorskiego.

Naturalnie głębsze spojrzenie na te procesy w naszym wy-

dawnictwie było niemożliwe z wielu względów. Zajmowały 

się nimi na co dzień wszystkie środki masowego przekazu. 

My chcieliśmy jedynie w kronikarski sposób odnotować 

najważniejsze wydarzenia u progu nowej epoki i to w wy-

miarze regionalnym.

Jedną z zasadniczych form ustrojowych Polski stały się sa-

morządy. Staraliśmy się pokazać kształt samorządowej gmi-

ny, wychwycić ważną historycznie formę ustrojową naszego 

regionu, ukazując również kondycję gospodarczą gminy, 

w której żyjemy.

Na łamach „Fali” ukazywały się artykuły naszego dnia 

powszedniego, pisaliśmy o historii dawniejszej i bliższej, 

o niektórych ważniejszych rocznicach, wydarzeniach kultu-

ralnych i ludziach zasłużonych.

Poświęcono sporo miejsca wydarzeniom lokalnym, wspo-

mnieniom o zmarłych zasłużonych dla naszego regionu. Nie 

brakowało w niej także kawałów śląskich i nieśląskich. Tak 

więc Kolegium Redakcyjne „Fali” żywi nadzieję, że przez te 

20 lat spełnialiśmy nadzieje naszych Czytelników, że każdy 

znalazł w niej coś interesującego, pouczającego lub choćby 

tylko zabawnego. Właśnie po to ją wydajemy.

 Szczere podziękowania wyrażamy wszystkim współorga-

nizatorom kwartalnika, Urzędowi Gminy w Turawie, pra-

cownikom Zakładów Grafi cznych w Opolu i Krapkowicach 

za staranną szatę grafi czną i terminowe ukazywanie się pi-

sma. Wszystkim zakładom pracy i instytucjom dziękuje-

my za wsparcie naszego pisma przez zamieszczanie w nim 

swoich reklam i ogłoszeń, co miało swe miejsce szczególnie 

w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Składam 

najserdeczniejsze podziękowania w imieniu Zarządu Towa-

rzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej wszystkim redakto-

rom kwartalnika za bezinteresowną i ofi arną pracę na niwie 

rozwoju kultury na terenie gminy Turawa. Składam także 

podziękowania wszystkim Czytelnikom za przychylne przy-

jęcie naszych propozycji redakcyjnych.

  Przewodniczący Zarządu

  Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej

  Walter Świerc   

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy życzy Czytelnikom „Fali” dużo wytchnienia 
i spokoju, a wszystkie spędzone z najbliższymi chwile staną się 
źródłem radości i ciepła w Waszym dalszym życiu.
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W dniu 10 stycznia br. po raz drugi w Osowcu zagrała Wielka Or-

kiestra Świątecznej pomocy. Po raz kolejny Stowarzyszenie „Nasz 

Osowiec” wraz z innymi organizacjami już w miesiącu paździer-

niku podjęło starania w celu zorganizowania tego przedsięwzię-

cia. Wystąpiono z zapytaniem do organizacji i sołectw o wsparcie 

naszego działania i przeprowadzenie zbiórki na terenie całej gmi-

ny. Sztab, który mieścił się w Osowcu i pracował przez całą nie-

dzielę, gdy grała orkiestra, posiadał 30 wolontariuszy, którzy byli 

wyposażeni w stosowne identyfi katory i skarbonki otrzymane 

bezpośrednio z głównego sztabu w Warszawie. Orkiestrę wspie-

rali wolontariusze prawie we wszystkich miejscowościach naszej 

gminy i w Jełowej. Motorem napędowym, jak i osobą odpowie-

dzialną imiennie, była pani Iwona Duda. 

Orkiestra zaczęła grać w Osowcu od samego rana. Po porannych 

Mszach Św., wolontariusze kwestowali na parkingach i wzdłuż 

ulic odznaczając każdego darczyńcę wspaniałym czerwonym ser-

duszkiem. Tak naprawdę z wielką pompą orkiestra ruszyła o godz. 

15.00 na placu przy miejscowej jednostce OSP, gdzie znajdowa-

ła się podgrzewana scena, na której występował zespół Pieśni 

i Tańca „Osowiec”, Jaźwinki z Bierdzan, Żaneta i Martyna No-

wak z Kotorza Małego, Monika Stawczyk, Młodzieżowy Zespół 

z Jełowej, uczniowie szkoły Podstawowej w Osowcu i amatorski 

teatr z Osowca. Mimo zimna i śniegu wiele osób nas odwiedziło 

i składało w różny sposób swój datek na ten szczytny cel. W trak-

cie grania orkiestry można było się posilić różnymi specjałami 

przygotowanymi przez sponsorów, strażaków i mieszkańców oraz 

rozgrzać się grzanym winem. O godz. 20.00 wszyscy zebrani na 

palcu przy ogniskach zapalili zimne ognie i w ten sposób wysłali 

światełko do nieba, a na zakończenie odbył się pokaz sztucznych 

ogni. Następnie impreza przeniosła się na salę, gdzie odbyła się 

zabawa taneczna. 

Z dużym wydźwiękiem odbyła się siostrzana impreza w Zawa-

dzie, gdzie w parku znajdowały się stragany oraz organizowane 

były występy i różne atrakcje. W Zawadzie kwesta trwała od godz. 

14.00 do 19.00 przy licznie zebranej społeczności Zawady i nie 

tylko.

Po zakończeniu kwest do sztabu w Osowcu spływały zebrane tak 

potrzebne dzieciom chorym pieniążki. W tym roku w sumie ze-

braliśmy 12664,00 zł, 4 $, 15 €, 20 forintów, co do roku poprzed-

niego, w którym zebraliśmy 8487,75 zł i 14 €, było bardzo miłe. Na 

bieżąco były też zdawane relacje do opolskiego oddziału Wielkiej 

Orkiestry. Do puszek wolontariuszy z poniższych miejscowości 

złożono następujące datki. 

Osowiec – 4340,24 zł., 3 €

Bierdzany – 455,48 zł., 10 €

Ligota Turawska – 693,38 zł.,

Kadłub Turawski – 556,80 zł., 20 Forintów

Zakrzów Turawski – 592,40 zł.,

Kotórz Mały – 309,93 zł.,

Turawa – 499,54 zł.,

Rzędów – 89,74 zł.,

Zawada – 2144,21 zł., 2 €

Jełowa – 1044,19 zł., 4 $

Pozostała kwota 1938,09 to środki z przeprowadzonych licytacji 

i sprzedaży. 

Chciałbym w imieniu organizatorów bardzo serdecznie podzię-

kować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 

do zorganizowania tej szczytnej imprezy. Nie sposób wymienić 

wszystkich, którzy byli w to zaangażowani, sponsorów oraz tych, 

którzy dołożyli przysłowiowy grosik, aby można było pomóc cho-

rym dzieciom. Było tych osób bardzo dużo. Dziękuję wszystkim 

kwestującym za poświęcony czas. Myślę, że w następnym roku 

znów zagramy wspólnie z jeszcze większą siłą.

Artur Gallus 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Turawa

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Życzy Przewodniczący Rady Gminy Turawa 

Franciszek Mykietów oraz radni R.G.

XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY W OSOWCU
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Po wielu latach czeskich starań w 1335 roku Śląsk stał się pro-

wincją czeską. Kazimierz Wielki, szukając u Czechów popar-

cia politycznego dla swego słabego jeszcze królestwa, w 1335r. 

w Traktacie Trenczyńskim zrzekł się pretensji terytorial-

nych wobec Śląska „Po Wsze Czasy”. Staliśmy się po raz 

kolejny mieszkańcami Czech. Z tego zniemczonego pań-

stwa napłynęła wtedy na Śląsk druga fala Niemców, którzy 

zajmowali najwyższe stanowiska kościelne i państwowe, 

zakładali również wsie. 

Na początku XV wieku w Czechach Jan Hus wystąpił prze-

ciwko Kościołowi. W swoich kazaniach żądał sekularyza-

cji dóbr kościelnych, ulżenia doli biedoty i obrony intere-

sów narodowych, był przeciwnikiem sprzedaży odpustów. 

Za wystąpienia przeciwko Kościołowi został spalony na 

stosie w czasie soboru w Konstancji w 1415 roku. Śmierć 

Jana Husa przyśpieszyła w niebywałym tempie rozwój ru-

chu husyckiego w Czechach, co doprowadziło w 1419 roku 

do wybuchu wojny domowej. Husyci walczyli w obronie 

poglądów głoszonych przez Jana Husa, jak również prze-

ciwko panującej dynastii luksemburskiej. Na czele husytów 

stanął Jan Żiżka, były dowódca zamku wyszehradzkiego, 

który przeszedł na stronę ludu. Swą armię uzbroił w cepy, 

kosy i widły, a kiedy w 1420 roku oddziały husytów rozgro-

miły konnicę krzyżowców, ci uwierzyli w swą siłę. Walki 

objęły swym zasięgiem także Śląsk, który wtedy szczegól-

nie ucierpiał, gdyż stał się terenem walk religijnych. Husyci 

spalili liczne miasta, szczególnie niszczyli kościoły. Podczas 

zjazdu w 1421 roku w Grodkowie książęta śląscy zdecydo-

wali się wesprzeć cesarza niemieckiego Zygmunta Luksem-

burskiego w walce z husytami. Wtedy też husyci zapropo-

nowali Jagielle tron czeski. Dlatego też, gdy wybuchła dwa 

lata później wojna polsko – krzyżacka, większość książąt 

śląskich wspierała w tym konflikcie Zakon Krzyżacki. 

W kronice radawskiej ks. Pokory są zawarte informacje 

o wyprawie miejscowych katolików przeciwko husytom. 

W czasie zebrania miejscowej szlachty w 1428 roku  

na zamku w Radawiu postanowiono walczyć z husytami, 

którzy wyruszyli z Gliwic i doszli aż do Jemielnicy. Miej-

scowa szlachta postanowiła walczyć w obronie wolności 

i religii. W Dobrodzieniu połączone siły szlachty i miesz-

czan liczyły ponad 1000 ludzi, co tak przeraziło husytów, 

że wycofali się do Gliwic. Być może rycerze z Gminy Tura-

wa, gdyż takowi istnieli, brali udział w tej wyprawie prze-

ciwko husytom?

Szczególnie wyniszczające walki katolicko-husyckie trwa-

ły na Śląsku w latach 1429-33. Wojna z husytami trwała do 

1434 roku, kiedy zostali pokonani pod Lipanami. W bitwie 

tej zginęło 10 tysięcy husytów wraz z ich nowym przywód-

cą Prokopem Wielkim.

W latach 1458-69 r. trwały walki o Śląsk między hu-

syckim królem czeskim Janem z Poděbradu, a Maciejem 

Korwinem - królem Węgier. Po śmierci króla Czech, Śląsk 

w latach 1474-1490 stał się na krótko prowincją węgierską, 

pod wodzą Macieja Korwina. Nowy król czeski Władysław 

Jagiellończyk chciał odzyskać Śląsk. Zaatakował go od stro-

ny Częstochowy, następnie koło Krapkowic przekroczył 

Odrę i dotarł do Opola. Wszystkie wsie w obrębie 6 mil 

(mila - tysiąc podwójnych kroków) spalił i ograbił. Wojska 

te zdobyły również Olesno i Kluczbork. Oznacza to, że 

przemieściły się przez teren obecnej Gminy Turawa.  Być 

może uległy zniszczeniu również wsie  naszej gminy. Wła-

dysław Jagiellończyk jednak odzyskał Śląsk i przyłączył 

go do królestwa czeskiego. 

Na Śląsku mieszkało wtedy wiele grup ludności: Ślązacy, 

Czesi i Niemcy, Żydzi. Jednak Ślązacy pokazali po wojnie 

husyckiej, że wszystkie grupy narodowościowe mogą po-

kojowo współistnieć, bez względu na religię i język. Jednak 

szlachta starała się przypodobać panującym. Kontaktowała 

Kim Ty jesteś, 
Ślązaku? 

Ciąg dalszy na następnej stronie ->

 Jan Hus

 Ludwik Węgierski
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W dniu 18 grudnia 2009r. Rada 

Gminy Turawa podjęła uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2010 rok. Nie będzie to łatwy rok dla 

gminy. Inwestycje związane z kanalizacją 

wszystkich miejscowości będą realizowane 

dwutorowo: przez spółkę Wodociągi 

i Kanalizacja Turawa oraz przez Urząd 

Gminy. Na wykonanie tak ważnych dla 

gminy zadań spółka WiK uzyska dotację 

z Funduszu Spójności w wys. 35 mln zł. na 

skanalizowanie obrzeży jezior, Marszałek, 

Kotorza Wielkiego oraz Rzędowa, Kadłuba, 

Zakrzowa, Ligoty i Bierdzan, natomiast 

Gmina na kanalizację Węgier 3 mln zł. 

otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Jednak środki unijne stanowią 

ok. 50% wartości zadań, pozostała część 

to wkład własny. Aby móc zrealizować 

powyższe inwestycje, Gmina zdecydowała 

się na emisję obligacji komunalnych. 

Docelowa kwota to 10 mln zł, która 

zostanie przeznaczona na dofinansowanie 

spółki WiK w wys. 7 mln zł (rok 2009 

i 2010) oraz kanalizacji Węgier w wys. 3 

mln zł. 

Po raz pierwszy w roku bieżącym 

w budżecie gminy uchwalony został plan 

wydatków na przedsięwzięcia realizowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wielkość funduszu dla poszczególnych 

miejscowości zależy od dochodu, jaki 

przypadał na jedną osobę w gminie  w 2008r.  

oraz osób zameldowanych w danej wsi 

w dniu 30.06.2009 roku. Najmniejsza kwota, 

tj. 9 449 zł przysługuje Osiedlu Zawada, 

natomiast górną kwotę, tj. 22 552 zł będzie 

mogło wykorzystać sołectwo Bierdzany, 

Kotórz Mały, Osowiec, Turawa, Węgry 

i Zawada. Przedsięwzięcia zaplanowane 

do realizacji w ramach Funduszu zostały 

uchwalone na zebraniach wiejskich 

w III kwartale 2009 roku. Największa ilość 

zaplanowanych zadań dotyczy urządzenia  

i utrzymania placów rekreacyjnych, 

terenów zielonych oraz utwardzenia 

placów, remontów dróg i chodników.   

Łączna kwota zaplanowanych wydatków 

sołeckich wynosi 227 282 zł.

Bardzo dotkliwie odczuła gmina 

zmniejszenie wysokości subwencji 

oświatowej. W 2009r. Ministerstwo 

Finansów  przyznało Turawie subwencję 

na 2010r.  w wys. 7 682 tys. zł, natomiast 

w lutym br gmina otrzymała pismo 

w sprawie ostatecznych kwot subwencji, 

gdzie subwencja oświatowa jest o 300 

tys. mniejsza od planowanej. O kwotę 

powyższą, która wynika prawdopodobnie 

ze zmniejszającej się ilości dzieci 

w szkołach, trzeba było zmniejszyć plan 

wydatków na oświatę.

Tegoroczny budżet nie jest łatwy i tylko 

pełne przestrzeganie dyscypliny finansów 

publicznych przez wszystkie jednostki 

podległe gminie, pozwoli na  realizację 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych 

i bieżących.

Skarbnik Gminy

Maria Zubeil

Budżet Gminy Turawa 
w 2010 roku INFORMACJA 

dotycząca dofinansowania 

zadań związanych z usuwaniem 

azbestu:

 

Wójt Gminy Turawa 

informuje mieszkańców 

Gminy Turawa, że istnieje 

możliwość dofinansowania 

z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Opolu 

z siedzibą ul. Krakowska 53, 45-

018 Opole zadań polegających 

na usuwaniu i unieszkodliwianiu 

wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje 

w tym zakresie zawiera 

„Regulamin udzielania dotacji 

ze środków WFOŚiGW 

w Opolu na zadania z zakresu 

usuwania azbestu” dostępny 

wraz z stosownym wnioskiem 

na stronie internetowej 

www.wfosigw.opole.pl 

oraz siedzibie WFOŚiGW 

w Opolu.

się z dworem, dlatego też przyjmowała 

ich kulturę. Szlachta, w zależności kto 

rządził, posługiwała się językiem pol-

skim, czeskim, niemieckim, podobnie 

było z religią. Przejmowała zawsze 

religię panującego. Dla ludzi tamtej 

epoki nie było poczucia narodowego 

i posługiwanie się językiem polskim, 

niemieckim, czeskim nie miało pod-

tekstu politycznego czy nacjonali-

stycznego. Koloniści niemieccy, któ-

rzy przybyli na Śląsk, bardzo szybko 

asymilowali się z miejscową ludno-

ścią i przejmowali jej język i kulturę. 

Adam Gdacjusz (1609-1688) - ka-

znodzieja protestancki z Kluczborka, 

w swoich pismach pokazał poczucie 

odrębności Ślązaków od Polaków. 

W swoich kazaniach na określenie 

własnej grupy - po raz pierwszy w lite-

raturze użył nazwy nadanej Ślązakom 

przez Niemców - Wasserpolowie, któ-

rą określał niemczących się Ślązaków. 

Posługiwał się również określeniami 

„Ślężacy”, „śląski szlachcic”, „śląska 

ziemia”. „Kraj nasz” to dla Gdacjusza 

Śląsk, a nie Rzeczpospolita Polska. 

W jego pismach można odnaleźć pew-

ne elementy poczucia odrębności et-

nicznej Ślązaków.

Po śmierci w 1526r. Ludwika Jagiel-

lończyka, syna króla Władysława, 

Śląsk wraz Czechami przypadł au-

striackim Habsburgom. My, Ślązacy, 

staliśmy się mieszkańcami Austrii.

Jerzy Farys

<- dokończenie ze strony 4

Maciej Korwin
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W minionym roku 2009 przeżywaliśmy rocznicę 800 lat 

zatwierdzenia reguły św. Franciszka, a więc także 800 lat 

istnienia naszego Zakonu. Sposób życia św. Franciszka 

z Asyżu oraz jego braci ustnie zatwierdził w 1209 roku pa-

pież Innocenty III. To właśnie w 1209 roku w Rzymie poja-

wiła się grupka mężczyzn. Przybyli do papieża w poszarpa-

nych łachmanach, które nie były wtedy podobne do naszych 

zakonnych habitów. Ale w sercach był u nich  prawdziwy 

duch i łaska, aby żyć według Ewangelii. Ostatecznie regu-

ła naszego Zakonu pisemnie została zatwierdzona w roku 

1223. Od tamtego wydarzenia, od pierwszego spotkania 

z papieżem, minęło już 800 burzliwych, ale także pięknych 

i owocnych lat naszego Zakonu.

Dzisiaj Pierwszy Zakon św. Franciszka w kościele należy 

do największych, gdy chodzi o liczbę wszystkich francisz-

kanów na świecie. Istnieją jednak trzy gałęzie franciszkań-

skie w ramach tego pierwszego zakonu, które wciąż czerpią 

siły i pierwotny ideał z Reguły św. Franciszka z Asyżu. Jakie 

są to gałęzie i jaka urzędowa jest ich nazwa? Są to: Bra-

cia Mniejsi (w języku łacińskim: Ordo Fratrum Minorum, 

dlatego skrót OFM); Bracia Mniejsi Konwentualni (w ję-

zyku łacińskim: Ordo Fratrum Minorum Conventualium, 

dlatego skrót OFMConv) oraz Bracia Mniejsi Kapucyni 

(w języku łacińskim: Ordo Fratrum Minorum Capucci-

norum, dlatego skrót OFMCap). Na czele każdej gałęzi 

franciszkańskiej stoi Generał Zakonu, czyli mamy trzech 

generałów franciszkańskich. Kurie tych generałów, czyli 

siedziby, znajdują się w Rzymie.

W Polsce obecnie Pierwszy Zakon św. Franciszka posia-

da 10 prowincji zakonnych. Warto więc wiedzieć, jakie są 

to prowincje oraz gdzie znajdują się ich siedziby! Na czele 

każdej prowincji zakonnej stoi wybierany przełożony, czy-

li prowincjał. Mamy więc w Polsce 10 prowincjałów. Oto 

Prowincje Braci Mniejszych (OFM): Wrocław, al. Jana Ka-

sprowicza 26; Katowice, ul. Panewnicka 76; Kraków, ul. Re-

formacka 4  oraz Kraków, ul. Bernardyńska 2; Poznań, ul. 

Garbary 22. Prowincje Braci Mniejszych Konwentualnych 

(OFMConv): Kraków, ul. Żółkiewskiego 14; Warszawa, ul. 

Zakroczymska 1; Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4. I jeszcze dwie 

prowincje Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap): Kra-

ków, ul. Korzeniaka 16; Warszawa, ul. Kapucyńska 4. 

Każda prowincja ma własnego patrona lub patronów oraz 

poszczególne klasztory, które należą do danej prowincji za-

konnej. I tak: Patronem naszej prowincji w Gdańsku jest 

św. Maksymilian Kolbe. Patronką naszej prowincji war-

szawskiej jest Matka Boża Niepokalana. Patronami mojej 

prowincji krakowskiej, do której należę, jest św. Antoni 

z Padwy i bł. Jakub Strzemię. Dlaczego więc za Tobą, św. 

Franciszku? Na to pytanie postaram się  odpowiedzieć 

Wam już w kolejnym numerze „Fali”. 

o. Krystian Żmuda OFMConv

DLACZEGO ZA TOBĄ, 
ŚW. FRANCISZKU...?

WAŻNA INFORMACJA DLA JUBILATÓW
Jeśli wśród naszych mieszkańców Gminy znajdują się 

małżeństwa, które zbliżają się do złotego jubileuszu, 
to podaję kilka istotnych faktów przydatnych do zgło-
szenia tej uroczystości.

Jubilaci lub ich najbliżsi muszą jednak sami zadbać 
o to, by Urząd Stanu Cywilnego wystosował wniosek 
o nadanie medalu przez Prezydenta RP na podstawie 
którego jubilaci zostaną uhonorowani.

Obowiązkowo trzeba więc stawić się w USC i złożyć sto-
sowne dokumenty

- podanie 

- dowody osobiste (do wglądu).

- odpis aktu małżeństwa (jeżeli ślub był w innym urzę-

dzie).

 Należy dodać, że Urząd należy powiadomić przynajm-
niej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

 
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
   Krystyna Moch



f a l a 7Marzec   2010

Sołectwo Turawa-Marszałki  istnieje już 200 lat, bowiem w 1809 
roku został wybrany pierwszy sołtys – Franc Frobel , zapisany jako 
sołtys w księdze chrztu parafii  Kotórz Wielki .  Sama Turawa po-
wstała na bazie folwarków Kuchara ,Rosocha /część dzisiejszych 
Marszałek/ i przysiółka Łycyna / dziś zachodnia część  Turawy / 
. Nazwa Marszałki pochodzi od nazwiska dwóch braci  Andreasa 

i Sebastiana Marschalek,- kolonistów ,  którzy w połowie XVIII 
wieku mieli największy areał ziemi na tym terenie.

W związku z tym jubileuszem  Rada Sołecka  , radni i sołtys za-
planowali  pewne działania, które będą uczczeniem  tego święta. 
Jednak do działań tych zaproszeni są wszyscy mieszkańcy  naszej 
wsi. Myślę, że wykażą się jak zwykle swoja aktywnością i zaangażo-
waniem . Niejednokrotnie miałam okazje o tym się przekonać. 

Na  terenie wsi działa przecież  Ludowy Klub Sportowy , Ludowy 
Klub Wędkarski , Koło Mniejszości Niemieckiej, a także  Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Turawskiej  , które jest autorem projektu 
„patriotyzm jutra”  .Projekt ten ogłosiło Muzeum Historii Polski . 
Członkowie Towarzystwa  utworzyli nasz projekt , który być może 
otrzyma dotację i będzie można sfinansować wiele zaplanowanych 
zadań .  Zostanie wydany zeszyt historyczny „Turawa na kartach 
historii” , odbędzie się konkurs plastyczny „Turawa – kiedyś , dziś 
,jutro” dla dzieci i młodzieży  przedszkolnej i szkolnej. Jak co roku, 
Towarzystwo przeprowadzi konkurs „ Co wiem o swojej gminie”, 
tym razem z naciskiem na wiadomości o Turawie-Marszałkach . 
W oparciu o plastyczne prace dzieci będą wyłonione propozycje 
do druku  pocztówek o Turawie. Każdy uczestnik może więc być 
potencjalnym autorem tych prac, które zostaną wytypowane do 
druku, i zapisze się na kartach naszej lokalnej historii.  Oczywiście 
wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie,  np. w Urzędzie  
Gminy i podczas festynu. Festyn będzie ukoronowaniem wszyst-
kich działań . Planujemy zorganizować  go w dniach 31.07-1.08. 
2010 r. Szczegóły  związane z jego przebiegiem zostaną przedsta-
wione w następnym numerze „Fali”. Głównym zamierzeniem  tych 

wszystkich działań jest budowanie więzi lokalnych i  poznawanie 
historii naszej  małej ojczyzny .  

Tymczasem praca Rady Sołeckiej i naszych radnych toczy się 
zgodnie z planem. Na Marszałkach  powstał  projekt utworzenia 
placu zabaw dla dzieci i spotkań mieszkańców. Z moich rozmów 
z mieszkańcami  wynika, że taki plac jest bardzo potrzebny . Prace 
te koordynuje nasza radna p. Barbara  Czech , z którą wspania-
le współpracuje cała Rada Sołecka . W tegorocznym budżecie na 
ten plac  przeznaczona została suma 6 000  zł. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy chętnie włączą się do różnych prac. Mamy nadzieję, 
że  nie będzie nikogo , kto będzie w tym przeszkadzał. 

W klubie wiejskim  w Turawie odbyła się kolęda mieszkańców 

Turawy-Marszałek . Była to mroźna , zimowa niedziela – 20 stycz-
nia , a mimo to do klubu przybyło ok. 100 mieszkańców naszej 
wsi. Było   świątecznie i radośnie, Ks. Proboszcz Józef Swolany był 
z nami, po modlitwie długo śpiewaliśmy kolędy i częstowaliśmy się 
wspaniałym ciastem upieczonym przez nasze panie . 

Prowadzimy również batalię o utrzymanie placu targowego w Tu-
rawie . W tych działaniach bardzo zaangażowany jest radny Turawy 
p. Franciszek Mykietów, mamy wielka nadzieję ,że uda się plac ten 
utrzymać . 

W ostatnią sobotę  ferii – 13 lutego - Rada Sołecka zorganizowała 
kulig z ogniskiem dla wszystkich mieszkańców. Pan Alfred Josz-
ko pożyczył duże sanie, do których przyczepione były mniejsze, 
i woził nas po pięknych uliczkach Marszałek  i lesie.  Tymczasem 
smaczną gorącą grochówką częstowała pani Iwona Słychań, a pan 
Stanisław Kolasa pilnował smażenia kiełbasek na ognisku ,świet-
nie przygotowanym przez pana Rajmunda Gazdę. Była też gorąca 
herbata, kawa i słodycze dla dzieci, ufundowane przez panią Syl-
wię Simbiga. Mam wrażenie, że kulig udał nam się  , było radośnie 
i pogoda dopisała . Sporo nas tam było ….

W  dużym skrócie przedstawiłam to , co dzieje się  w sołectwie. 
Mamy dużo pracy przed sobą .Wierzę, że  wiele jeszcze zdziała-
my. Proszę tylko wszystkich o wspieranie naszych działań. Dzię-
kuję całej Radzie  Sołeckiej i naszym radnym za dotychczasowa 
współpracę . Dziękuję wszystkim mieszkańcom Turawy-Marszałek  
za życzliwe słowa i także pomoc w naszej pracy .

Teresa Żulewska
Sołtys Turawy-Marszałek

GARŚĆ INFORMACJI O 
PRACY RADY SOŁECKIEJ                             

TURAWAMARSZAŁKI
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Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia czystości 

i porządku, w tym pozbywania się zebranych na terenie nieruchomo-

ści odpadów komunalnych i ścieków, w sposób zgodny z przepisami 

określającymi obowiązki właścicieli dotyczące utrzymania czystości 

i porządku. 

Obowiązki w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia z dnia 13 września 

1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) 

oraz gminny regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku. 

 

OBOWIĄZKI USTAWOWE WŁAŚCICIELI POSESJI

Właściciel posesji winien:

1. wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpa-

dów komunalnych, czyli pojemniki, oraz utrzymywać te urządzenia 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2. wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub 

przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku technicz-

nych możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,

3. przyłączyć nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

4. pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komu-

nalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami 

ustawy i przepisami odrębnymi.

 

Wykonanie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z posesji 

oraz wywozu ścieków na oczyszczalnię ścieków przez przedsiębior-

stwa posiadające stosowne zezwolenie  Wójta Gminy Turawa właści-

ciel nieruchomości winien: 

udokumentować poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia 

za usługi w tym zakresie.

SANKCJE KARNE ZA BRAK REALIZACJI WW OBOWIĄZKÓW

 

 W przypadku braku umów na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych oraz  braku dowodów wpłaty za te usługi, Policja może nałożyć 

mandat karny w wysokości do 500 zł, a Sąd Grodzki może nałożyć 

karę grzywny w wysokości do 5  000 zł.

 W 2009 r. w trakcie czynności kontrolnych w zakresie utrzymania 

czystości i porządku podjęto następujące działania:

1. nałożono 9 kar grzywny na właścicieli posesji nie wywiązujących się 

z obowiązków ustawowych, tj. brak umów na odbiór odpadów ko-

munalnych, brak dokumentów potwierdzających wywóz ścieków,

2. ukarano mandatem karnym w kwocie 500 zł mieszkańca gminy 

za zaśmiecanie,

3. złożono do Komisariatu Policji w Ozimku 5 wniosków o ukaranie 

właścicieli posesji z Gminy Turawa.

 W zakresie egzekucji wywiązywania się właścicieli posesji z opisy-

wanych wyżej obowiązków odpowiednie służby tut. urzędu stale 

współpracują z organami ścigania. Przypominamy, że postępowania, 

o których mowa, toczą się według przepisów Kodeksu postępowania 

w sprawach o wykroczenia.

 Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorców posiadających aktu-

alne zezwolenie Wójta Gminy Turawa na świadczenie usług  w za-

kresie  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie Wójta 

Gminy Turawa na świadczenie usług  w zakresie  odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Sporządziła: Danuta Piwowarczyk

 inspektor  ds. ochrony środowiska UG Turawa

O PORZĄDEK NA POSESJI POWINIEN ZADBAĆ JEJ WŁAŚCICIEL 
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9 marca 2010r. w godzinach porannych od-
szedł do wieczności nasz Proboszcz    Józef Swola-
ny. Był tu z nami  w Kościele pod wezwaniem św. 
Michała w Kotorzu Wielkim - 42 lata. W 2008r. 
obchodziliśmy z Nim 50-lecie kapłaństwa i 40 
–lecie  pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Taki 
czas potrafi bardzo wiązać ludzi. Związani byliśmy 
z Nim. Był dla nas wspaniałym kapłanem i czło-
wiekiem. Chrzcił nas i nasze dzieci. Przygotowywał 
do sakramentu komunii świętej i bierzmowania, 
udzielał ślubów i odprowadzał naszych bliskich 
na miejsce wiecznego spoczynku. Pomagał nam 
wszystkim. Był życzliwy i wyrozumiały. Prowa-
dził wiele lat naukę religii w przedszkolu i szkole. 
Troszczył się o prawidłowe wychowanie naszych 
dzieci i młodzieży. Cały czas zbliżał nas do Boga. 
Kiedy odwiedzał nasze domy podczas kolędy był 
traktowany jak ktoś bliski, bo znał nas, nasze ro-
dziny i nasze problemy. Dziś nie ma Go już wśród 
nas. Kiedy zachorował wszyscy mieliśmy nadzieję, 
że wyzdrowieje i choć czasem stanie przy ołtarzu. 
Tymczasem stało się inaczej, Pan Bóg skrócił Jego 
cierpienie i powołał Go do siebie.

Nie możemy się z tym faktem jakoś pogodzić. 
Wiemy tylko, że jest w domu Pana i patrzy na nas 
jak wypełniamy wszystkie Jego nauki.

Spoczywaj w pokoju Księże Józefie, a my bę-
dziemy Cię wspierać nieustanną modlitwą, dzięki 
której będziesz nadal wśród nas.

My parafianie składamy Ci Księże Proboszczu 
Bóg zapłać za wszystko

Parafianie

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 

Wspomnienie 

o ś.p. Księdzu 

Proboszczu 

Józefie 

Swolanym

Chciałbym państwu przedstawić w paru słowach, jak wyglądała 
działalność Zarządu Gminnego TSKN w Turawie. Jak co roku, działal-
ność zarządu sprowadza się do spotkań z przedstawicielami poszczegól-
nych, kół, których na terenie naszej gminy jest 11, co oznacza, że w każ-
dej miejscowości działa koło Mniejszości Niemieckiej. Na spotkaniach 
przedstawiano nurtujące nas problemy, jak również przekazywano in-
formacje napływające z Zarządu Wojewódzkiego w Opolu. Odbyło się 
6 takich spotkań, na których przydzielano miejsca na wczasy dla senio-
rów jak również kolonie dla dzieci, wycieczki, i poruszano wiele innych 
spraw. Wraz z działającym przy Zarządzie Gminnym Odziałem Towa-
rzystwa Dobroczynnego pozyskaliśmy wiele żywności dla najuboższych 
naszych członków. W ubiegłym roku, po raz pierwszy, mielismy bardzo 
dużo darów i myślę, że można było nimi obdarować wszystkich potrze-
bujących. Zarząd opiniował również wnioski na dofinansowanie dla 
najuboższych. W liczbach przedstawia się to następująco:

- wczasy dla seniorów w Głuchołazach, Nysie i Kamieniu Śląskim, w 
których uczestniczyło za drobną odpłatnością 12 członków mniej-
szości;

- wycieczki dla seniorów jednodniowe, w których uczestniczyło 56 
osób;

- kolonie dla dzieci w Głuchołazach i Polanicy Zdroju, w których 
uczestniczyło 10 dzieci;

- zapomogi dla osób potrzebujących, w sumie dla najuboższych 
członków mniejszości pozyskano 29 zapomóg na kwotę 11300 zł;

- rozdział żywności dla najuboższych członków:
1. Cukier – 1070 kg
2. Kasza jęczmienna – 500 kg
3. Mąka pszenna  – 888 kg
4. Makaron krajanka – 298 kg
5. Mleko UHT – 2550 l.
6. Dania gotowe – 290,40 kg
7. Makaron świderki – 655 kg 
8. Dżem – 360,36 kg
9. Płatki kukurydziane – 320 kg
10. Krupnik – 224 kg

11. Kawa zbożowa instant – 24 kg
12. Herbatniki – 74,10 kg
13. Sery podpuszczkowe – 308,70 kg
14. Mleko w proszku pełne – 75 kg
15. Musli – 216 kg
16. Masło ekstra 120 kg
17. Sery topione – 110 kg.

W roku 2010 Zarząd chce pozyskać również jak największą możliwą 
ilość miejsc na wczasy rehabilitacyjne, jak również na wypoczynek dla 
dzieci i krótkie jednodniowe wycieczki. Chcemy nadal udzielać pomocy 
w uzyskiwaniu zapomóg dla potrzebujących i zajmować się wszystkimi 
sprawami naszych członków. Jako że jest to rok wyborczy, na pewno 
będziemy również zauważeni na listach wyborczych. W dniu 28 lute-
go w Katedrze Opolskiej odbyła się Msza Św. w dwudziestą rocznicę 
powstania TSKN na Śląsku Opolskim. Po Mszy w Filharmonii Opol-
skiej odbyły się uroczystości wręczenia zasłużonym członkom TSKN 
z całego województwa odznaczeń za wkład pracy i zaangażowanie w 
działalność Towarzystwa. Z naszej gminy odznaczenie otrzymała pani 
Lidia Buchta z Osowca oraz pan Reinhold Golla z Kotorza Małego. Lau-
reatom bardzo serdecznie gratuluję i życzę wiele zdrowia, pomyślności 
i wytrwałości w działaniu. 

Z okazji świąt Wielkiej Nocy 
Zarząd składa swoim członkom 
jak również wszystkim mieszkań-
com gminy Turawa za pośrednic-
twem Fali jak najserdeczniejsze 
życzenia ciepła rodzinnego, miło-
ści, radości, wytrwałości i obfitych 
łask Zmartwychwstałego Pana. 

    
   Przewodniczący 

    Zarządu Gminnego TSKN
   Artur Gallus
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Dnia 30 marca 1886r. umiera w 61. roku życia długoletni aktyw-

ny sołtys Turawy 

Gottlieb Ebisch Junior. Po raz pierwszy wymieniany jest 

w dokumencie z 1 lipca 1866, w którym samorząd tej wsi i Koto-

rza Małego postanawiają przystąpić w 1869r. do budowy szkoły 

w Turawie, dla tutejszych dzieci i Trzęsiny, która była od zawsze 

integralną częścią Kotorza Małego, a nie Osowca. Po raz drugi fi-

guruje w dokumencie z 4.X.1867, w którym jest wzmianka m.in., 

iż do czasu wybudowania tej szkoły i celem zaoszczędzenia dzie-

ciom dalekiej drogi do Kotorza Wielkiego udostępnia lokal po 

swojej starej karczmie na pomieszczenie do zajęć szkolnych oraz 

mieszkanie dla nauczyciela. Ten budynek stał w miejscu, gdzie te-

raz jest podwórko posterunku policji, dystrybutor paliwa i część 

placu przed budynkiem Urzędu Gminy. Został spalony przez czer-

wonoarmistów w styczniu 1945r. Ten nasz Gottlieb (Bogumił) 

był czwartym kolejnym sołtysem od czasu usamodzielnienia się 

Turawy na początku XIXw. Dokładna data nie jest znana i chyba 

nigdy jej nie poznamy. Już ks. Kahl w swojej pracy „Das Majorat 

Turawa” pisze w 1867r., iż to bardzo dziwne, ale w żadnej nadrzęd-

nej instytucji nie udało mu się tego faktu ustalić, a miał przecież 

wtedy do dyspozycji wszelkie możliwe archiwa gminne, powia-

towe czy Rejencji Opolskiej. Pierwszy udokumentowany sołtys 

Turawy występuje w księgach metrykalnych Parafii Kotórz Wielki 

w czerwcu 1809r. i to z tą datą możemy dopiero przyjąć istnie-

nie samodzielnego sołectwa naszej wsi. Nazywał się Franz Wrobel 

i był mieszkańcem Łycyny, dawnego przysiółka Kotorza Wielkie-

go, wcielonego wtedy widocznie do tworzącej się samodzielnej 

wiejskiej gminy Turawskiej. Łycyna to dziś zachodnia część Tura-

wy,dzisiejsze ul. Stawowa, Iwaszkiewicza, Planetorza, Nowa i część 

Opolskiej od kanału młynówki. Według tradycji przekazywanej w 

mojej rodzinie przez pokolenia, drugim sołtysem był karczmarz 

i kramarz  Drobik-Draub, nieznanego imienia ( w księgach ko-

ścielnych nazwisko pisano Drobik, w państwowych Draub), 

a trzecim jego zięć Gottlieb Ebisch senior- ojciec wzmiankowane-

go powyżej Gottlieba Juniora. O ich siedzibie rodowej przy moście 

na Małej Panwi pisałem obszerniej już w jednym z poprzednich 

odcinków. Piątym sołtysem Turawy został, po śmierci p. Ebischa, 

w 1886r., potomek Rzencowskich kolonistów Franz Dawid, też dużo 

pracujący na rzecz szkoły jako przewodniczący komitetu szkolne-

go. Ożeniony był z Anną Biegelmeier, też potomkiem kolonistów 

osiedlonych w Kobylnie. Mieszkali w swoim domu, przy dzisiejszej 

ul. Opolskiej 37. Po wyprowadzeniu się w 1902r. rodziny Ebischów 

z Turawy otworzył w nim sklep wiejski. Nie udało mi się ustalić, 

kto po śmierci pana Dawida w 1915 roku w czasie pierwszej wojny 

światowej był sołtysem i nie wiadomo, czy w ogóle takowy został 

wybrany. Natomiast od 1919 do 1945 sołtysem Turawy nieprze-

rwanie był pan Piotr Kupka. Mieszkał w swoim rodzinnym domu 

stojącym do dziś przy ul. Opolskiej 36, zamieszkałym już poprzed-

nio przez co najmniej 3 pokolenia swoich przodków po linii ojca. 

Ożeniony był z Marią Schnotalla z Kotorza Małego. Bezpośrednio 

po wojnie przez krótki czas, tj. do lipca-sierpnia 1945r pełnił jesz-

cze obowiązki sołtysa z nakazu radzieckiej komendantury wojsko-

wej. Pierwszym powojennym sołtysem Turawy był Jan Biegański, 

Polak, który w czasie wojny zatrudniony był jako rzeźnik na pracy 

przymusowej w karczmie i rzeźni Ernesta Zimmra- dzisiejszy GS 

i Turawianka. Poruszał się po Turawie jak człowiek wolny, jeździł 

nawet na rowerze do Kadłuba Turawskiego, do swojej przyjaciółki, 

z którą po wojnie się ożenił.

   Poprzedni odcinek historii Turawy zakończyłem opisaniem tu-

tejszych obchodów świąt Bożego Narodzenia. I tak dobrnęliśmy 

już do końcowych dni zarządzania Turawą przez Hrabiego Carla 

von Garnier- Turawa. Był na pewno tym panem, za czasów którego 

najwięcej w naszej wsi i całych jego włościach budowano. Można 

śmiało powiedzieć, że w myśl starego przysłowia „Zastał Turawę 

drewnianą, a zostawił murowaną”. To za jego czasów wybudowano 

w miejsce drewnianych, strzechą krytych domów wszystkie te mu-

rowane budynki, które stanowiły zasadniczą substancję Turawy 

do czasów zakończenia I Wojny Światowej. Niektóre z tych grubo 

ponad stuletnich budynków zachowały się w pierwotnym stanie 

do dziś. Choć są przeważnie nie zamieszkałe, świadczą o kulturze 

materialnej naszych przodków. Są to np. w Turawie budynek Chri-

stiana Kupki przy dzisiejszej ulicy Opolskiej 36 oraz Jakuba Tarary 

przy tejże ulicy nr 28, jak również budynek Franza Kupki z 1887r. 

przy ulicy Rzecznej 2, a także jeszcze 3 budynki w dawnej Łycynie 

przy dzisiejszej ulicy Iwaszkiewicza nr 4, 6, 8 rodzin Halupczok 

i Kulawik i w Marszałkach budynek Antona Bocka przy ul. Grabo-

wej 3- nazwiska przy budynkach oznaczają ich budowniczych albo 

pierwszych właścicieli. On sam wybudował w Turawskim dworze 

masywnie: oborę- rozebraną dopiero w  roku 2009, chlewnię, staj-

nię dla koni roboczych, budynek administracyjny (tzw. Rentamt), 

dziś dom mieszkalny na północ od pałacu. Przebudował również 

stary drewniany zamek i dobudował nowe, zachodnie skrzydło na 

mieszkania dla kadry urzędniczej i to był tzw. długi Beamtenhaus. 

To w czasie tych prac odkopano w jego podziemiach bardzo stare 

XVI-wieczne strzelby, sieci do polowań na wilki i inne myśliwskie 

akcesoria, które potwierdziły wtedy, jak napisała w swoich wspo-

mnieniach córka Hrabiego Carla, Freda, że w tym miejscu stał 

dawny zamek myśliwski Opolskich Książąt Piastowskich. Obecnie 

w tym miejscu stoi sprywatyzowany budynek mieszkalny nauczy-

cieli Domu Dziecka. 

Młoda hrabina Hedwig też nie była bezczynna. Zajęła się przede 

wszystkim upiększaniem pałacu i jego otoczenia. Także Turawski 

zamek doczekał się kolejnej rozbudowy i obsadzenia bluszcze-

m,a przede wszystkim upiększenia elewacji. Zlikwidowana i za-

murowana została brama przejazdowa w łączniku południowego 

i  północnego skrzydła, przez którą dawniej jeździły furmanki 

z drewnem do starego tartaku. Staraniem hrabiny stary, zanie-

dbany park został przez architekta terenów zielonych i ogrodni-

ka artysty o nazwisku Franz Parusel na nowo urządzony i stał się 

ozdobą Turawy aż do 1945r. Cały czas też osobna brygada kobieca 

dbała, pod wymagającym czułym na piękno okiem hrabiny, o jego 

estetyczny wygląd. Nie czuję się kompetentny do opisania jego 

roślinności, mogę tylko powiedzieć, że od wiosny aż do późnej 

jesieni kwitły i zieleniły się różne gatunki drzew,w  tym i egzo-

tycznych, oraz krzewy ozdobne i byliny. Park o kształcie pękatego 

stożka, o powierzchni ok. 17ha mieścił się w rozwidleniu kana-

łu wschodniego, którego wody zasilały staw tartaczno-parkowy

 i staw zamkowy, napędzały tartak i hutę z fryszerkami i kuźnią 

przy ogrodzie warzywnym, oraz kanału zachodniego biegnącego 

KRÓTKA HISTORIA TURAWY I JEJ MIESZKAŃCÓW  ODC. XIII

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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częściowo wzdłuż drogi Turawa- Kotórz Wielki, którego wody słu-

żyły do napędu drugiej huty, tej za młynem z wysokim piecem, 

i młyna zamkowego. Oba kanały brały swój początek od śluzy roz-

dzielczej, tworzącej jakby wierzchołek terenu parku, by po wyko-

naniu zadania wpaść do Małej Panwi- pierwszy trochę powyżej 

mostu przy szkole, zasypany w 2007r., a drugi 500m poniżej i sta-

nowi do dziś widoczną granicę między dawną Łycyną i Turawą. 

Wodę do śluzy rozdzielczej doprowadzał kanał od zapory, tj. Gaci 

na Kucharach. Podstawę parku stanowiły pałac i długi Beamten-

haus, teraz dom mieszkalny nauczycieli Domu Dziecka.

    „Erlengang”, o którym pisał hrabia Hubertus w jednym z wier-

szy, który też w tej Fali publikuję, to aleja olchowa, która biegła tuż 

obok i wzdłuż kanału zachodniego, obsadzonego dorodnymi ol-

chami, od zamku aż do wierzchołka parku przy śluzie rozdzielczej, 

dlugości ok. 800m. Stąd też w prawo przez most na kanale zachod-

nim biegła obsadzona srebrnymi świerkami ścieżka do Gruftu, tj. 

nieistniejącej już  nekropolii hrabiów. Jedną z osobliwości parku 

było cmentarzysko koni wierzchowych, podobno też padłych pod 

hrabiami w walkach na licznych wojnach, w jakich brali udział. 

Znajdowało się w miejscu, gdzie kanał wschodni wpadał do sta-

wu tartaczno-parkowego, i znaczone było kamiennymi głazami 

- dla każdego tu leżącego konia jeden kamień. Na prezentowanym 

zdjęciu, które dostarczył nam uprzejmie pan Krystian Bednarek 

z Marszałek, widzimy fragment parku, stawu zamkowego i zamku 

z czasów Hrabiego Carla i jego żony Hedwig- widok od południa.

   Nie tylko w Turawie budował hrabia Carl. Także we wszyst-

kich swoich majątkach stawiał murowane budynki gospodarcze 

i mieszkalne, że wspomnę o pałacykach w Bierdzanach i Poliwo-

dzie. Współcześni mu, a także jego spadkobiercy orzekli, że budo-

wał ponad stan. Pod koniec jego działalności, a ściśle w 1895r., wieś 

Turawę z Łycyną i Marszałkami w 56 domach zamieszkiwało 455 

osób, w tym mężczyzn 213, kobiet 242. W obwodzie dworskim, 

tj. folwarkach na Kucharach, Rososze i gospodarstwie przyzamko-

wym (to powojenny PGR), łącznie z administracją w 20 domach 

mieszkało 250 osób,w  tym 120 mężczyzn i 130 kobiet. Porządku 

i bezpieczeństwa pilnowało dwóch konnych policjantów. Wtedy 

byli to Wachtmeister Josef Funke i Wachtmeister Stefan Hylla. 

Mistrzem w hrabiowskiej cegielni na Rososze był Ernst Gruner, 

a leśniczym turawskiego rewiru Karl Glätzer. Kierownikami 

ogrodnictwa byli kolejno Johan Parusel, po nim jego syn Franz, 

a następnie Obergärtner Stanislaus Gohl. Kierownikiem tartaku 

był Teodor von Rahden. Młynem kierował Philipp Ringel. Nad-

leśniczym w tym czasie był ostatni z dynastii trzech Nerlichów, 

którzy przez cały XIXw. kierowali gospodarką leśną turawskich 

Hrabiów, o imieniu też Carl. Potocznie nadleśniczy nazywany był 

u nas „Ołber” od „Oberförster” i tak jest do dziś.

   Jesienią 1897 Hrabia Carl, wysoki, potężnej budowy mężczy-

zna, w czasie polowania na jelenie doznał, w okolicach „Dreiecku”, 

tj. rozwidlenia drogi szlakówki w lewo do Bierdzan w prawo do Li-

goty 2km za Pra-

wołsowem, udaru 

mózgu. Zdrowia 

już nie odzyskał 

i rok później, 

29.X.1898 zmarł. 

Krótko przed 

nim, w sierpniu 

tegoż roku, zmarł 

„Ołber” Carl Ner-

lich. Fakt ten Hra-

biemu zatajono, 

żeby go nie stre-

sować, ponieważ 

w pałacu utarło 

się oparte na fak-

tach mniemanie, 

że Turawscy Hra-

biowie umierali 

każdorazowo krótko po śmierci swojego Ołbra, co i tym razem 

się stało! Hrabia Carl był powszechnie lubiany przez wszystkich 

swoich podwładnych. Jak bardzo, niech świadczy to, że w „srebrny 

jubileusz” jego śmierci, tj. po 25 latach, staraniem turawskich le-

śniczych w miejscu, gdzie doznał tego udaru, który był przyczyną 

jego zgonu, ustawiono wielki pamiątkowy głaz. Na czołowej jego 

stronie widnieje dedykacja- „Chroniącemu las”- z podaniem daty 

25-tej rocznicy jego śmierci. Z boku głazu, w dolnej prawej czę-

ści, jest drobny, trudno czytelny napis, kto jest jego fundatorem. 

Na zdjęciu, które tutaj prezentuję, widać wyraźnie, że w górnej 

przedniej części głazu brakuje owalnej tablicy. Tę tablicę wyrwał, 

według oświadczenia leśniczego, młody robotnik leśny. Wszelkie 

moje starania o jej odnalezienie i odzyskanie spełzły na niczym. 

Znam wygląd tej tablicy, bo kilkakrotnie w latach 50-tych ubie-

głego wieku pomnik ten oglądałem. Widniała na niej wykonana 

metodą metaloplastyki głowa brodatego myśliwego, w kapeluszu 

myśliwskim z piórami cietrzewia. Przedstawiała z całą pewnością 

tego, któremu pomnik był dedykowany, a więc Hrabiego Carla von 

Garnier- Turawa. Także moja prośba w Nadleśnictwie Turawa, 

które jest gospodarzem tutejszych lasów, o odtworzenie tej tablicy 

na podstawie posiadanych przeze mnie zdjęć Hrabiego, pozostała 

bez efektu- a szkoda! Jeszcze jako pamiątkę po hrabim prezentu-

ję tutaj kopię obrazu z lat 70-tych XIXw. przedstawiającego hutę 

w Poliwodzie. Przypuszczam, że obraz ten namalował z inicjaty-

wy młodej wówczas małżonki Hrabiego Carla, Hedwig z domu 

von Blumenthal, ten sam malarz, który namalował w tym samym 

czasie obraz likwidowanego po ślubie Carla i Hedwig w 1872r. 

starego, pierwszego tartaku turawskiego. Obraz ten przedstawi-

łem czytelnikom Falii przed laty równocześnie z opublikowaniem 

moich dwóch opowiadań „O Turawskiej Pile- Tartaku”. Na obrazie 

tym widzimy w lewej części jedyny stojący do dziś przy poliwodz-

kim zamku budynek gospodarczy starej huty. W centralnej części 

obrazu budynki z kopcącymi kominami, to Fryszerka i Kuźnia,

a  przed nią koło wodne poruszane prądem rzeki Libawki, napę-

dzające dmuchawy pieców i młoty w kuźni. W prawej części wi-

dzimy czarną bryłę- to wysoki piec do wytopu surówki, na którym 

dwaj hutnicy załadowują go rudą darniową i węglem drzewnym, 

a na pochylni widzimy hutnika dowożącego im taczką potrzebny 

surowiec. Z wyjątkiem wzmiankowanej stodoły, żadne inne obiek-

ty już dawno nie istnieją, a trochę na lewo od przestrzeni poka-

zanej na obrazie stoi dziś, wybudowany po zlikwidowaniu huty, 

zamek myśliwski turawskich hrabiów.  

                  

                                                c.d.n.

                                                                     Alfred Kupka

<- dokończenie ze strony 10
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Długotrwałe przygotowania Spółki Wodociągi i Kanalizacja 

Turawa  do realizacji projektu „Poprawa gospodarki ściekowej 

na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” zakończyły się 

sukcesem. Ostateczne potwierdzenie otrzymanego przez spółkę 

dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji na te-

renie aglomeracji Turawa nastąpiło podczas podpisania umowy  4 

stycznia br. w Opolu. W imieniu spółki Wodociągi i Kanalizacja 

Turawa  – Beneficjenta Projektu, umowę podpisała Prezes Zarzą-

du Danuta Wajs, a z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Wdrażającej,  pod-

pisał Prezes Zarządu Zbigniew Figas. Uroczyste przekazanie umo-

wy naszej spółce odbyło się podczas konferencji prasowej Wice-

ministra Środowiska – Stanisława Gawłowskiego, która odbyła się 

14 stycznia w Jarnołtówku.

Dzięki pozyskanym funduszom z Unii Europejskiej w wyso-

kości 35 041 663 zł możliwe będzie realizowanie polityki zrówno-

ważonego rozwoju polegające  na poprawie atrakcyjności inwe-

stycyjnej Regionu i Gminy Turawa poprzez rozwój infrastruktury 

przy równoczesnej ochronie   i poprawie stanu środowiska. 

W ramach projektu, którego łączny koszt inwestycji to 70 693 

387 zł, spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa   wybuduje około 

134 km sieci kanalizacyjnej, 4 tłocznie,  33 przepompownie oraz 

1236 przyłączy ciśnieniowych, a także 627 przyłączy grawita-

cyjnych. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi korzystanie z ka-

nalizacji 5 250 osobom, w tym 1 186 turystom przebywającym 

w ośrodkach wczasowych i domkach letniskowych nad Jeziorem 

Turawskim. Projekt będzie realizowany według harmonogramu, 

a planowane zakończenie jego realizacji - prac budowlanych prze-

widziane jest na koniec roku  2012.

Dziękujemy Wszystkim, których wkład pracy przyczynił się do 

pozyskania środków na nasz projekt!

Dorota Honkisz-Mykietów

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

���

���

���

���

���

���

���

�	�

Hasła:
1. Woda zawierająca dużo związków wapnia 

2. Przechodzenie substancji ze stanu stałego w 

ciekły  

3. Woda jako ciało stałe

4. Woda jako ciało lotne

5. Najczęściej występujące zanieczyszczenia wód

6. Jedno z urządzeń wykorzystywane  w 

mechanicznym oczyszczaniu ścieków

7. Deser z wody i owoców

8. Bez wody nie byłoby go na naszej planecie

9. Zmiana ciekłego stanu skupienia w stan stały

10. Woda pochodząca z opadów

11. W cząsteczce wody występuje jeden atom 

tego pierwiastka

12. Roztwór wody z solą

13. Chemiczna nazwa wody

14. Tu oczyszcza się ścieki

15. Nauka o wodzie  

16. Przejście ze stanu gazowego (lotnego) 

w ciekły

17. Procesy tlenowe podczas oczyszczania

Litery w zaznaczonych polach utworzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać do 30 kwietnia br. na kartkach z dopiskiem WIK Turawa  

na adres redakcji kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-040 Turawa (Urząd Gminy Turawa). Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!
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Wojna to czas nieludzki, czas wszechwładnego panowania śmier-
ci, cierpienia i głodu, czas braku poczucia bezpieczeństwa. Głów-
nym celem staje się przetrwanie. Zmienia się stosunek człowieka 
do człowieka. W każdym człowieku drzemią pierwiastki zła, które 
w normalnych warunkach się nie ujawniają. 

Druga wojna światowa przyniosła zagładę milionom ludzi. Ginęli 
w niej wojskowi i cywile. Wojna ta przyniosła też ogromne znisz-
czenia. Była wielką tragedią naszego świata. Wojna ta zmieniła życie 
wielu ludzi i zniszczyła szczęście w wieli rodzinach.

Na moją prośbę, moja babcia Hildegarda, z domu Bartylla, uro-
dzona w 1932 roku w Ligocie Turawskiej- ELLGUTH-TURAWA, 
opowiedziała mi wszystko, co zapamiętała z tamtych lat. Posta-
nowiłem jak najrzetelniej opisać to wszystko na tej kartce papieru
 i w ten sposób uwiecznić losy rodziny Bartylla zamieszkałej w Ligo-
cie Turawskiej przy ulicy Głównej 18.

Ojciec mojej babci- Ryszard-RICHARD, urodził się 12 maja 1902 
r. w Zakrzowie Turawskim-SAKRAU-HOCHFELDE.

Jego ojciec był zarządcą majątku w Ligocie Turawskiej i w Zakrzo-
wie. Ryszard zmarł 28 października 1972r. W ostatnich latach życia 
miał problemy z nerkami.

Matka mojej babci-Marta-MARTHA, urodziła się 29 lipca 1901r. 
Wzięli oni ślub w 1927 roku w kościele pod wezwaniem św. Katarzy-
ny w Ligocie Turawskiej. Doczekali się szóstki wspaniałych dzieci- 
pięciu synów i jednej córki.

Mój pradziadek całe swoje życie ciężko pracował, aby zapewnić 
swojej rodzinie godziwe życie. Zawsze stawiał ją na pierwszym miej-
scu. Interesował się przemysłem ciężkim, dlatego pracował w hu-
tach w Zawadzkiem, Gliwicach i Ozimku, jako ślusarz. Pradziadek 
na wojnie nie był, gdyż miał problemy z chodzeniem.

W 1944r. powołanie do niemieckiej marynarki wojennej-KRIEG-
SMARINE dostał jego najstarszy syn REINHOLD, urodzony w 1928 
roku. Miał więc wtedy zaledwie 16 lat. 24 grudnia tegoż roku musiał 
zgłosić się do KIEL w Danii. Do Ligoty wrócił w 1948 roku po dłu-
gich i intensywnych poszukiwaniach przez Czerwony Krzyż.

Rosjanie weszli do Ligoty 21 stycznia 1945r. od strony Zakrzowa
 i podobno pierwszy strzał, który padł, trafił w wieżę kościoła.

Gdy Rosjanie wkroczyli na tereny naszej gminy, w styczniu 1945 
roku, ogłosili nabór mężczyzn do lat 50, aby pojechali na roboty do 
Związku Radzieckiego.

Mój pradziadek trafił do Dniepropietrowska, na terenach dzisiej-
szej Ukrainy. Musiał tam   bardzo ciężko pracować. Wszyscy miesz-
kali w barakach, a do jedzenia dostawali kaszę oraz kukurydzę. Aby 
tam się dostać, mój pradziadek najpierw szedł pieszo do Katowic, 
a dopiero stamtąd pociągiem, w bydlęcych wagonach trafił do Dnie-
propietrowska. W tę daleką podróż zabrał jedynie łyżkę, nóż, wide-
lec i trochę żywności. Był tam przez dziewięć miesięcy, od lutego do 
października.

Z samej Ligoty Turawskiej wyjechało 10 mężczyzn. Z relacji star-
szych osób, które pamiętają jeszcze te niespokojne czasy, ustaliłem, 

że byli to: Sybon Jan, Luks Bernard, Moch Jan, Bartyla Ryszard, 
Bartyla Robert, Luks Georg, Grzesik Jan, Moch Emil, Lepszy, Grze-
sik Franciszek- sołtys. Do swoich domów wróciła ponad połowa 
z nich- sześciu. Wrócili oni tak samo jak tam dotarli- pociągiem 
w bydlęcych wagonach. Do swojej rodziny nie wrócili już: Luks 
Georg, Grzesik Jan, Moch Emil, Grzesik Franciszek.

Śmierć zabrała tych wspaniałych ludzi zostawiając wspomnienia 
po nich, ale wspomnienia zacierają się. Powoli odchodzą ci, którzy 
mogą jeszcze cokolwiek pamiętać. Przychodzą nowe pokolenia, któ-
re znają tylko fakty historyczne, ale nie znają jednostek je tworzą-
cych. Nowe pokolenia też idą w stronę śmierci, idą w pokoju lub 
walce. Ludzie wciąż podążają przez życie do śmierci, przez walkę 
i cierpienie do zapomnienia.

Pradziadek do końca swojego życia nie chciał nikomu opowiadać o 
swoim pobycie w ZSRR. Wygląda na to, że nie chciał martwić swoich 
najbliższych. Tematykę tę podejmował wyłącznie w gronie przyjaciół, 
z którymi przebywał na przymusowych robotach.

Moja babcia pamięta również, że zimą 1945 roku Rosjanie zabra-
li ludziom bydło i trzodę chlewną. Nie ominęło to również domu 
mojej babci. Żołnierze przyszli w nocy i zagarnęli cztery krowy. Pę-
dzili je przez las do Kotorza Wielkiego, gdzie mieli swój posterunek 
w centrum wsi przy ulicy Opolskiej 33. 

Siedem lat po wojnie moja babcia, jako jedyna z Ligoty Turaw-
skiej, została powołana do Służby Polsce, w skrócie SP. Skierowano 
ją nad Morze Bałtyckie, do miejscowości Pyrzyce.

Przebywała tam od maja do lipca 1952 roku. Dostała się tam 
oczywiście pociągiem, w bydlęcych wagonach. Z naszej gminy trafi-
ły tam również: L. Schweda z Bierdzan, H. Rymarczyk z Marszałek, 
D. Thieleczek z Kotorza Małego.

Babcia wraz z innymi mieszkała w zniszczonym zamku. Musia-
ła pomagać w różnych pracach polowych. Najbardziej utkwiło jej 
w pamięci sadzenie ziemniaków, pielenie i okopywanie buraków cu-
krowych i zbieranie stonki.

Człowiekowi, który wychował się w czasie pokoju, w normalnym 
świecie, trudno jest pojąć ogrom okrucieństwa wojny, trudno zro-
zumieć sadyzm oprawców i niełatwo pojąć obojętność świadków 
zbrodni.

Wydaje mi się, że czas leczy rany, przywraca sens życiu, ale rany wy-
wołane wojną można jedynie zaleczyć. Nigdy nie zagoją się całkowi-
cie. Zmiany w psychice ludzkiej są nieodwracalne. Życie może zyskać 
sens, ale pamięć tamtych lat pozostanie zawsze żywa.

Musimy dołożyć starań, by nasi zmarli, którzy walczyli o na-
szą wolność, zetknęli się z wojną, jej okrucieństwem, cierpieniem
i śmiercią, degradacją praw moralnych, zobojętnieniem ludzi na cu-
dzą krzywdę - nigdy nie zostali zapomniani. 

My, ludzie XXI wieku, musimy starać się dokumentować te strasz-
ne czasy, nieść nadzieję, radość i wiarę w przyszłość. 

 
Denis Strzelczyk

Dla większości mieszkańców Śląska II wojna światowa zaczęła się w styczniu 1945 roku, kie-

dy na te ziemie wkroczyły wojska radzieckie. Na Śląsku pozostała ludność cywilna, gdyż nie 

zdążyła się ewakuować w głąb Niemiec. Wojska  radzieckie zabijały tę ludność, gdyż najczęściej 

nie napotykały na opór wojska niemieckiego. Ludność Śląska została zniewolona, lecz wojna 

dla nich nie skończyła się. Zaczął się powojenny czas przymusowych deportacji głównie męż-

czyzn do ZSRR. Najczęściej już nie wracali z robót przymusowych, gdyż tam ginęli na skutek 

niedożywienia i wycieńczenia  niewolniczą pracą. Ich ciała użyźniły gleby radzieckiej ziemi. 

Dla ich rodzin nastał czas bezskutecznego czekania na powrót ukochanych.

Jerzy Farys

Myśmy żyli w czasie II wojny światowej

Najważniejsze wydarzenie w mojej rodzinie 

w czasie II wojny światowej
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W Kadłubie Turawskim na ulicy Starej urodził się Wal-

demar Sojka. Ojcem jego był Stefan Sojka, a matką była 

Franciszka Sojka z domu Kulig. Do szkoły podstawowej 

uczęszczał w Kadłubie Turawskim. Był to okres bardzo 

ciężki dla dzieci szkolnych, bo jak wiadomo wszystkim, 

1 września 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa. Szko-

łę podstawową ukończył jeszcze podczas wojny w 1943 

roku. Szkołę zawodową rozpoczął w Opolu w tak zwanej 

wagonówce w zawodzie ślusarza. Ze względu na brak po-

łączenia Opola z Kadłubem, Sojka mieszkał na prywat-

nej stancji w Nowej Wsi Królewskiej. Do rodzinnej wio-

ski i do domu przyjeżdżał tylko na soboty i niedziele. 

W piątek 19 stycznia 1945 roku wojska radzieckie naciera-

ły w kierunku zachodu. Pan Sojka był ostatni raz w szkole 

i nauczyciel Pan Hibner usilnie go namawiał, aby ucie-

kał razem z woskiem niemieckim, które wycofywało się 

na zachód do Niemiec. Jednak zrezygnował z tej namowy

 i ruszył na stację kolejową, ale pociągi już nie jeździły

 i torami pieszo ruszył na stację kolejowa w kierunku Koto-

rza Małego. Po przybyciu na stację w Kotorzu Małym było 

pierwsze rozczarowanie: bark roweru, już ktoś inny go so-

bie przywłaszczył. Dalej ruszył piechotą w kierunku domu. 

W miejscowości Turawa wojska niemieckie znowu próbowa-

ły go zawrócić, ale dom był ważniejszy i wieczorem szczęśli-

wie dotarł do domu. W sobotę matka wysłała jeszcze syna do 

sołtysa Pana Tomasza Panitz po przydział masła za odstawia-

ne mleko, a było tego cztery kostki. W niedzielę 21 stycznia 

około popołudnia wojska radzieckie wkroczyły do Kadłuba. 

Ukryli się w piwnicy z całą rodziną pod lasem na ulicy Starej 

u Wodnioka. Jednak po przejściu pierwszego frontu wie-

czorem wrócili do domu. Pierwsze dni dla wszystkich były 

koszmarem, a szczególnie dla kobiet i młodych dorastających 

dziewczyn. Rabowane było wszystko: ubrania, jak również in-

wentarz żywy - krowy, konie itd. Z początkiem lutego ukazało 

się obwieszczenie, że wszyscy mężczyźni do lat 50, którzy byli 

w domu, zostali wywiezieni na przymusowe roboty do Rosji 

do miejscowości Niniepietrowsk.

Koniec marca - początek kwietnia, jak sobie przypomina 

Pan Sojka, przyszedł do domu sołtys pan Jaguś z oficerem ra-

dzieckim i poinformował, że jeden z rodziny zostanie zabrany 

do kopania rowów obronnych. Tak został wybrany Walde-

mar Sojka, miał dopiero co skończone 16 lat, a jego młod-

szy brat Helmut był jeszcze za młody, bo miał dopiero ukoń-

czone 11 lat. Wraz z panem Sojką z Kadłuba został również 

zabrany starszy pan Paul Wodniok, przydomek Macher, miał 

skończone około 67 lat. Prowadzili ich wszystkich piechotą 

w kierunku Kamienia Śląskiego. Po odejściu do miejscowości 

Raszowa przenocowali w opuszczonym domu, a rano ruszyli 

dalej i doszli do Kamienia Śląskiego, zakwaterowani zostali 

w opuszczonym gospodarstwie, ponieważ właściciele ucieka-

li do Niemiec przed nadciągającym frontem radzieckim. Pan 

Sojka wraz z panem Wodniokiem zostali przydzieleni do wy-

cinki w lesie. Przygotowali oni stemple, które były potrzebne 

do urozmaicenia okopów. Okopy w większości kopały kobie-

ty, a mężczyźni pracowali w lesie. Okopy były im potrzebne 

do obrony, ponieważ front niemiecki zatrzymał się na Odrze, 

a zima była bardzo mroźna. Wyżywienie było bardzo marne- 

kawa, czarny chleb, od czasu do czasu ugotowali sobie ciepłą 

strawę w postaci cienkiej zupy. Z początku byli bardzo pil-

nowani, ale po dwóch tygodniach żołnierze już trochę polu-

zowali z pilnowaniem i do pracy przy kopaniu okopów i do 

ścinki w lesie chodzili sami. Po niecałym miesiącu doszły 

ich pogłoski, że zostaną przewiezieni do kopania okopów za 

Odrą. Wodniok był starszy wiekiem i stanowczo postanowił, 

że rano pójdzie normalnie do pracy, ale już nie pracowali, tyl-

ko zaczęli kontynuować ucieczkę w kierunku domu rodzinne-

go. Późnym wieczorem dotarli do domu, jakaż była wielka ra-

dość z tej ucieczki. Przez kilka dni się jeszcze ukrywali, ale jak 

się później dowiedzieli, po dziesięciu dniach ci, którzy jeszcze 

tam zostali, byli puszczeni do domu i nie zostali wywiezieni 

za Odrę do kopania rowów. 

O następnym przeżyciu, z jakim musiał się zmierzyć, pragnie 

wszystkim opowiedzieć. Wydarzyło się to, jak sobie przypomi-

na, około dwudziestego maja. Pan Sojka spotkał się ze swoim 

kolegą Reinholdem Waloszek, na ulicy Głównej, która prowa-

dzi w kierunku Ligoty. Przyglądali się, jak żołnierze radzieccy 

prowadzą następne stado krów. Nie zdążyli nawet zareagować, 

kiedy jeden z żołnierzy pod groźbą rozstrzelenia zatrudnił 

ich do pędzenia bydła. Krowy były pędzone w kierunku Li-

goty Turawskiej, a za cmentarzem skierowali na polną drogę, 

która prowadzi do Zakrzowa Turawskiego. Za miejscowością 

Zakrzów próbowali zawrócić do domu, ale okazało się to nie-

możliwe i dowiedzieli się, że pójdą aż na Ukrainę. Dziennie 

pokonywali 10 do 15 kilometrów. Krowy wypasali na pobli-

skich polach i łąkach, które codziennie mijali. Podczas posto-

jów wieczorem musieli krowom nosić wodę do picia, a było co 

robić, bo krów było 80 sztuk. Krowy, które nie wytrzymywa-

ły drogi i padły, były zostawiane na miejscu, a stan stada był 

uzupełniany z pobliskiej obory, jaką napotkali po drodze. No-

cowali zawsze w gospodarstwach opuszczonych, z których lu-

dzie pouciekali przed frontem na zachód do Niemiec. W nocy 

krowy były pilnowane, żeby same nie uciekały i nie zostały 

skradzione. Warty przy krowach pełnili na zmiany z żołnie-

rzami radzieckimi. W piątym dniu warta przypadała im nad 

ranem, kiedy już zmieniali na warcie żołnierzy i upewnili się, 

że śpią mocnym snem, postanowili uciekać do domu. Trasę 

do przebycia w kierunku domu mieli dosyć długą, bo do Lu-

blińca było już bardzo blisko około 8 kilometrów, skąd posta-

nowili uciekać. Szli do domu polami, trzymali się blisko lasu. 

Jak sobie przypomina Pan Sojka, późnym wieczorem byli już 

w domu, radość była bardzo wielka, bo dotarli cali i zdrowi

i tak druga ucieczka zakończyła się wielkim sukcesem. Na py-

tanie, czy czuli się zmęczeni, odpowiedź była bardzo krótka. 

„Byłem młody - 16 lat, wysportowany, bo bardzo dużo grałem 

Ucieczka 
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w piłkę nożną”. Starsi ludzie jeszcze pamiętają, a jest ich już 

niewielu, że w Kadłubie Tur. prężnie działała drużyna piłkar-

ska, a dowodem tego jest zdjęcie z 1948 roku, które za pośred-

nictwem „Fali” pragnę  wszystkim czytelnikom pokazać.

Trzecim przeżyciem, z jakim się spotkał pan Sojka, było „In-

ternowanie”. Zostało to już szczegółowo opisane w kwartalni-

ku „Fala” nr 1/76/2009. Tych kilkanaście słów o samym prze-

słuchaniu w Katowicach na ulicy Lampy, jakie musiał przeżyć 

fizycznie i psychicznie, jego życzeniem jest, żeby nie ujawnić 

czytelnikom gazety.

Pan Waldemar Sojka jest już ostatnią osobą żyjącą 

z wszystkich, którzy byli razem z nim internowani. W 1956 

roku pan Waldemar przeprowadził się do Ligoty Turaw-

skiej na ul. Dworską 62. Przeprowadzka do Ligoty była 

bardzo poważna, ponieważ zawarł związek małżeński 

z Panią Teresą Knop. W 2006 roku państwo Sojkowie obcho-

dzili piękny jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Na zakończenie tego bardzo obszernego opowiadania o swo-

ich młodzieńczych przeżyciach mogę jedynie życzyć Panu 

długich szczęśliwych i zdrowych lat życia. Bardzo serdecznie 

dziękuje Panu za podzielenie się wspomnieniami

       

   Opracował Piotr Sladek

 

Na zdjęciu stoją od lewej: Koch Teodor, Wodniok Erwin, Ko-

tula Franz, Kuboń Reinholdt, Waloszek Reinhold. W środko-

wym rzędzie : Niedziela Paul, Reimann Jorg, Panitz Paul, cał-

kiem na dole zdjecia : Klimas Peter, Waloszek Peter, Waloszek 

Paul, Sojka Waldemar. 

Nasi wielcy parafi anie
Ksiądz Franz Janta urodził się 7 stycznia 1887 roku w Zakrzowie Tu-

rawskim. Był jednym z dziewięciorga dzieci. Rodzina była liczna: miał 
jednego brata i siedem sióstr. Rodzicami jego byli Franz Janta i Paulina 
Janta z domu Panitz.

Chrzest przyjął w kościele w Zakrzowie Turawskim w dniu 9.01.1887 
roku. Ojcem chrzestnym został Anton Matysek, a matką chrzestną 
została Elizabeth Sygulka z Zakrzowa Turawskiego. Do szkoły pod-
stawowej uczęszczał i ukończył w rodzinnej wsi. Studia gimnazjalne 
odbył w Opolu i w Koźlu, maturę zdał w 1910 roku. Filozofię i teologię 
studiował na Uniwersytecie we Wrocławiu, tam też otrzymał święcenia 
kapłańskie 18 czerwca 1914 roku. Był wikarym w Rozmierzu powiat 
Strzelce Opolskie 1914-16, wikarym i lokalistą w Neustadt/Dosse/ 
wzgl. Dölln 1916-22, Proboszcz w Cieszynie część Wrocławska 1922-
25, a od 1925 proboszcz w Bojanowie, powiat Racibórz. W 1950 roku 
otrzymał dziekana honorowego, 1954 actuarius circuli. W Bojanowie 
wybudował nowy piękny kościół i plebanię. W 1957 roku, z powodu 
osłabionego zdrowia i paraliżu, opuścił parafię Bojanów i przeniósł się 
do swojej siostry w Nowej Schodni w parafii Ozimek i prosił o przywi-
lej odprawiania Mszy św. w domu. 

Zmarł w dniu 28 stycznia 1963 roku. Pochowany został w Bojanowie 
dnia 31 stycznia 1963 roku przez J.E.Ks. Biskupa Henryka Grzondzie-
la, Sufragana Opolskiego.  

Piotr Sladek 

W dniu 24 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opol-
skiego podpisano umowy z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 -2013 – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”. Do realizacji w tym działaniu zatwierdzono 51 projektów, 
a wartość przyznanej pomocy to 120 238 324 zł. Umowy z marszałkiem 
Józefem Sebestą i członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Kostusiem 
podpisali beneficjenci, którzy składali projekty dotyczące poprawy infra-
struktury w dziedzinie zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. Wśród nich znalazł a się również Gmina Turawa, 
której projekt budowy kanalizacji będzie realizowany w trzech miejscowo-
ściach gminy Turawa: Węgry, Kotórz Mały oraz Osowiec wraz z przysiół-
kiem Trzęsina. Realizacja w/w operacji ma na celu poprawę dostępności 
i jakości usług świadczonych w oparciu o elementy infrastruktury technicz-
nej, a tym samym poprawić warunki życia oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej przez mieszkańców. Operacja obejmie w swoim zakresie dwa 
główne zadania inwestycyjne: „Obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową 
zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec” oraz „Kanalizację sanitarną 
grawitacyjno-ciśnieniową wsi Węgry”. Na realizację wyżej wymienionych 
inwestycji Gmina otrzymała  3 000 454 zł.

Kolejne miliony na kanalizację
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Ilse Steinke urodziła się 13 grudnia 1902r. w Arnstadt w Turyngii, 

a zmarła w 1987r. w Halle/Saale. Przez wiele lat jej życie, szczególnie 

zawodowe, związane było z Turawą oraz rodziną Hubertusa von Gar-

nier.

Do Turawy przybyła za pośrednictwem koleżanki Irmgardy 

Primm, która załatwiła jej pracę pedagoga w szkole prywatnej. Ilse 

Steinke w swej kronice wspomina, że w środowisku inteligenckim 

Turawy i rodzinie Garnierów zrodziła się myśl utworzenia szkoły 

prywatnej dla pewnej grupy rodzin, którą stać było na lepsze przy-

gotowanie swoich dzieci do nauki w szkołach ponadpodstawowych 

w Opolu.

W tym celu w 1920r. zwrócono się do Kuratorium w Opolu o uzy-

skanie pozwolenia na zorganizowanie szkoły prywatnej w Turawie. 

Koszty związane z jej prowadzeniem ponosili rodzice uczniów. Pierw-

szym nauczycielem szkoły prywatnej była Pauldrach, po wyjściu za 

mąż pracę nauczycielki przejęła Ilse Steinke w sierpniu 1923r. Pierw-

szymi uczniami tej szkoły byli; Steffi Voigt –córka nadleśniczego, Lie-

sel i Kurt Müller –dzieci inspektora dóbr turawskich, Maria Walter 

–córka Kierownika kolejki leśnej i Friedel Stronk –córka nauczyciela 

szkoły podstawowej w Turawie. W 1925r. Garnierowie oddali pod 

opiekę Ilsy Steinke również swojego syna Karl-Heinza, któremu przy-

gotowano specjalne pomieszczenie do nauki indywidualnej, podczas 

której bardzo często udział brała matka chłopca.

Steinke w 1927r. złożyła rezygnację z funkcji nauczycielki, chciała 

bowiem podnieść swoje kwalifikacje i pracować z młodzieżą w szko-

łach ponadpodstawowych.

Z kroniki Steinke dowiadujemy się także o stanie rodzinnym Hu-

bertusa von Garnier. Otóż sam Hubertus ur. się w 1874r. a zmarł w 

1952r. w Unterwösen w Bawarii.

W pierwszym małżeństwie Hubertusa z Annemarie von Kulmitz 

urodziło się czworo dzieci.

Najstarszym z nich był Hubertus, zwany „Bob”, który zmarł 

w 1970r. w Niemczech. Hans-Peter zamieszkał w Afryce Południowej, 

natomiast syn Detlef zginął w 1940r. na froncie wschodnim. Jedyna 

córka z tego małżeństwa Erika zmarła w wyniku wypadku w Berlinie 

w 1928r.

W drugim małżeństwie z Heleną Bethusy-Hue urodziło się jesz-

cze dwoje dzieci, Karl-Heinz ur. 1920r., który także zginął na froncie 

wschodnim w 1942r., oraz Renata-Maria ur. w 1922, która swoje życie 

spędziła w Heidelbergu oraz w Berlinie.

Helena Bethusy-Hue ur. się w 1888r., a zmarła w 1962r.

Autorka w swych kronikarskich zapisach dostarcza nam również 

wiele informacji o prowadzonej działalności gospodarczej przez Hu-

bertusa von Garnier.  Jednym z głównych kierunków tej działalności 

była gospodarka leśna, zarządzana przez Nadleśnictwo Turawa z pod-

ległymi leśnictwami terenowymi.

Leśniczówki znajdowały się w następujących miejscowościach: 

Rossodza z leśniczym Wehnerem, Kuchara z leśniczym Küglerem, 

Rzędów z leśniczym Späthem, Bierdzany z leśniczym Fronzkym, Ko-

bylno z leśniczym Karlem von Garnier.

Jednym ze znaczących zakładów powołanych do życia przez Hu-

bertusa był tartak z przerobem od 10 – 20 tys. m3 drewna rocznie, 

zatrudniający około 100 osób. Zakładem kierował od 1922r. do 1945r. 

Wilhelm Steinke, mąż Ilsy. Steinke po objęciu funkcji kierowni-

ka, swoją wiedzę i siły poświęcił wyłącznie temu zakładowi, toteż w 

krótkim czasie stał się jednym z najlepiej prosperujących w rejonie 

Turawy. Z jego dochodów dofinansowywano inne zakłady terenowe, 

jak: rzeźnię, kuźnię i kolejkę leśną. Dochody w majątku zwiększono 

również poprzez uruchomienie zakładu ogrodniczego, hodowli ryb i 

udostępnienie społeczności lokalnej młyna zbożowego.

Dla rozwijających się zakładów Hubertus powołał specjalne biuro 

dokumentujące ich działalność, a przede wszystkim dokonujące bie-

żącej analizy ich opłacalności. Biuro znajdowało się w willi w pobliżu 

zabudowań pałacowych. W tym samym budynku zamieszkał krewny 

rodziny Garnierów, oficer wojskowy, który po krótkim pobycie w nim 

zmarł. W tym samym obiekcie, w dolnych jego partiach, urządzono 

kasyno –pomieszczenie krótkiego pobytu dla osób samotnych i pra-

cowników biurowych. Z kroniki Ilsy Steinke dowiadujemy się rów-

nież, że ówczesny właściciel majątku turawskiego nie sprzyjał budowie 

linii Kolejowej Opole-Kluczbork, obawiając się o losy swoich zasobów 

leśnych, co stanowiło dla mieszkańców Turawy pewne utrudnienie 

komunikacyjne, tym bardziej że w tym czasie połączeń autobusowych 

jeszcze nie było. Choć przedstawione zapisy kronikarskie Steinke są 

raczej skromne, to dla zainteresowanych mogą stać się doskonałym 

uzupełnieniem wiedzy o życiu ostatniego właściciela dóbr turawskich 

Hubertusa von Garnier.

Walter Świerc

Kronikarskie zapisy Ilsy Steinke

Ku wiośnie

Przyszłaś...
opasana słońcem stawiasz bose stopy na porannej rosie,
szumem młodych listków,
śpiewem wcześnie wyspanych ptaków. 
Zjawiłaś się...
tak nagle budząc wokół wielkie poruszenie,
zapachem przebiśniegów,
kukłą utopioną w nurcie.
Dotknęłaś...
świat swoją czarodziejską różdżką marzeń,
pomrukami pierwszej burzy,
paletą wielobarwnej tęczy. 
Obudziłaś...
serca zastygłe w drzemce zapomnienia,
stokrotką wręczoną z uśmiechem,
ławką w parku zajętą.
Wiosno...
co życia jesteś czarodziejką,
witaj w sercach,
witaj w domach.

Zakwitłaś w sercu różą bez kolców,
promieniem poranka rozbłysłaś,
nozdrza otuliłaś wonią przemiłą
i mgłą otulona niby naga do mnie przyszłaś.
Wstyd ledwo kryjąc, 
z lekko otwartymi oczami
stałym powabem zaczarowany
i Twymi słowami.
Tak dzika i piękna zarazem,
tak lekko stawiałaś swe stopy,
sen to był czy jawa,
lodów uczyniłaś roztopy.
Gdzie nie patrzysz wiosna,
w sercu, kwietniku i parku,
przyszłaś tak oczekiwana
chylę przed Tobą karku.
Zaczerpnij serc naszych pełne dłonie,
usta pomaluj szczęścia słowami,
Tyś nasza radością
witaj więc pod strzechami.    

                                                                 GALL
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Zamki i pałace 
na Opolszczyźnie

Pałac w Jędrzejowie
Śląsk Opolski jest regionem, którego położenie geograficzne i zmienne 
losy uwarunkowały specyficzny, złożony i różnorodny obraz sztuki, 
włączającej się w ogólny nurt dziejów artystycznych Śląska, a także 
zadecydowały o oddziaływaniach i związkach sztuki śląskiej z innymi 
ośrodkami europejskimi. Więzi polityczne, gospodarcze i religijne, 
a co za tym idzie –ożywione kontakty i wymiana dóbr kultury 
z sąsiednimi krajami, wpłynęły zasadniczo na rozwój kultury Śląska.
Spadek artystyczny Śląska Opolskiego obejmuje ponad 20 tysięcy 
zabytków, w tym liczne dzieła z dziedziny architektury w postaci 
rezydencji możnych ubiegłych stuleci. Jedną z nich jest pałac 
w Jędrzejowie. Miejscowość ta znana była już w początkach XIX 
wieku. Należała w średniowieczu do niemieckiego zakonu rycerskiego 
Najświętszej Marii Panny. Przez kolejne stulecia nie dokumentowano 
historii istnienia miejscowości. Dopiero w XVIII w. pojawia się 
właściciel Jędrzejowa –rodzina van Gilgenheimb, rezydująca tam do 
początków XIX w. W tym samym stuleciu majątek przejmuje hr. von 
Francen Sierstorpff.
Pałac w Jędrzejowie należy do obiektów, które zachowały się do dnia 
dzisiejszego w bardzo dobrym stanie.
Obecnie mieści się w nim dom opieki społecznej.

Walter Świerc

Kapliczki i krzyże
Gminy Turawa

Każdy stojący krzyż ma swoją bogatą historię powstania. 

Jednakże, gdy zobaczymy taki samotny znajdujący się wśród 

pól i łąk, to zastanawiamy się, kto go zbudował. Jak pokazuje 

historia budowy krzyża w Zakrzowie na Kolonii, gospodar-

stwo przestało istnieć, lecz pozostał krzyż, który przypomina 

o byłych właścicielach.

             Jerzy Farys

W latach 1910-1960, w szczerym polu mieszkały dwie kobiety, 

były to siostry. Jedna z nich, pobożna Augustyna, codziennie jeź-

dziła do kościoła, zaś druga, Cecylia, była mniej pobożna.  Starsze 

panie ciężko pracowały w gospodarstwie liczącym dwa hektary, 

nieraz nocą na taczce zwoziły zboże do stodoły, aby uchronić je 

przed ulewnym deszczem.

Pewnego dnia, a było to w 1957 roku, Augustyna i jej siostra 

wpadły na pomysł, aby zbudować krzyż. Pomogli im w tym przy-

jaźni mieszkańcy. W kilka dni powstał duży drewniany krzyż, 

w pięknym ogrodzie dwóch przemiłych staruszek. W roku 1960 

zmarła Augustyna, starsza siostra. Cecylia zapisała dom swojemu 

bratankowi. Ten zaś wysłał ciotkę do domu starców, a sam zburzył 

rodzinny dom swojego ojca. Pole sprzedał i wyjechał.

Nowy właściciel pola zauważył, że krzyż jest w bardzo złym 

stanie, więc postanowił go naprawić. Przerobił go na mniejszy. 

Wybudował na betonie i ogrodził płotem w 1970 roku. Do dzisiaj 

ludzie zanoszą kwiaty na cześć starszych pań, które mimo braku 

sił dbały o gospodarstwo. 

Justyna Zajusz

Krzyż w Zakrzowie
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Złote gody w Turawie
W dniu 17 grudnia miała miejsce niezwykła uroczystość. 50-lecie 
zawarcia związku małżeńskiego świętowało 19 par z terenu Gminy. 
Wszyscy oni spotkali się w Urzędzie Gminy w Turawie, gdzie w 
świątecznej atmosferze mogli wysłuchać życzeń Wójta Gminy Turawa 
oraz występów młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Turawie. 
Spotkanie to było okazją do wspomnień i rozmów dostojnych 
jubilatów. Wśród nich znaleźli się:
Maria i Herbert Panicz z Bierdzan
Jadwiga i Jerzy Jakusz z Osowca
Irena i Paweł Jaguś z Kadłuba Turawskiego
Teresa i Paweł Madera z Osowca
Wilfryda i Eryk Wachta z Ligoty Turawskiej
Gerda i Reinhold Golla z Kotorza Małego
Maria i Bronisław Wiącek z Bierdzan

Elfryda i Paweł Lip z Kadłuba Turawskiego
Waltrauda i Ginter Roesner z Ligoty Turawskiej
Maria i Willi Farys z Kadłuba Turawskiego
Emilia i Paweł Michalczyk z Zakrzowa Turawskiego
Anna i Antoni Joniec z Kotorza Wielkiego
Helena i Franciszek Bienek z Kadłuba Turawskiego
Maria i Gothard Nowak z Rzędowa
Łucja i Józef Ofczorz z Kotorza Wielkiego
Renata i Jan Tomsa z Ligoty Turawskiej
Rita i Franciszek Dreja z Bierdzan
Anastazja i Jan Letzybil z Zawady
Agnieszka i Paweł Datko z Zawady.

 
Kierownik Referatu Turystyki 

i Promocji Gminy
Bartłomiej Kita 

- Gdzie tak pędzisz?

- Jak przystało na pędzącego królika – przed siebie.

- Afera jakaś jest?

- No, w jakim ty świecie żyjesz?! Afera, i to jaka… jajeczna.

- Jajeczna?? To znaczy jaka? 

- Nie wiesz? To ajent Ziomek, zrobił sobie jaja. 

- To ajent robi jaja?? Niczego nie rozumiem.

- Po kolei, bo widzę, że ty w sen zimowy zapadłeś i jesteś lekko 

do tyłu. Ajent Ziomek miał kurnik wynająć temu kogutowi, co 

to na niego Ryś wołają. Niby lepszy miał być, bardziej wypasio-

ny, żeby kury lepiej niosły. Teraz to moda jest, żeby klima była 

i plazma… wiesz, kurom się nieco w głowach poprzestawiało. 

Ryś dobry chciał być dla swego stada i z Ziomkiem na spotkanie 

się umówili.

- Kogut ma Ryś na imię...? Dziwne to trochę.

- Nie, no Ryś to taka ksywa jest, bo on ma grzebień taki, no i pa-

zura ma jednego długiego, co nim kurom najlepsze dżdżownice 

wyciąga.

- Dalej nic nie rozumiem, ale mów.

- Spotkali się raz i nawet Rysio Ziomkowi zaliczkę wpłacił, tyle 

że pokwitowania nie wziął. Wtedy Ziomek z kurami się za-

czął spotykać, że niby musi ich opinię poznać. Kogutowi się to 

nie spodobało, ale rabat miał dostać. Tak więc Ziomek kurom 

kwiatki nosił i wiersze pisał, i hodowlę robaków nawet założył, 

a i furą je przewiózł, bo sportową miał, taką, że ją nawet dwa 

konie ciągnęły, i w ogóle taki pachnący dla nich był… kurom 

się spodobał. Kogut tylko pazura na niego ostrzył, bo mu się 

to nijak nie spodobało. Kury w kurniku pozamykał i wycho-

dzić nie pozwolił. Wtedy na drugie spotkanie się ustawili, żeby 

transakcję sfinalizować.

- I co?

- Wtedy Rysio mu tym pazurem grozić zaczął i zapowiedział, że 

gotów się z transakcji wycofać. Ziomek obiecał kur nie nacho-

dzić i drugiej zaliczki zażądał, że niby na telefon, co w kurniku 

założyć mieli.

- W kurniku telefon??

- Co się dziwisz, święta idą kury przez internet zamówienia na 

jaja przyjmują, a i kogut często w sieci z kolegą pająkiem roz-

mawia. Ale dalej ci powiem: Ziomek kasę wziął i zniknął, i już 

się wydawało, że koguta w konia zrobił. Rysio szukać go zaczął i 

już list chciał gończy za nim posłać. Wtedy Ziomek się znalazł, 

okazało się, że rakom pokazywał, jak przezimować, i rybom po-

kazywał, jak w wyborach głosy oddawać.

- Skomplikowane to jest strasznie, ale powiedz, gdzie tu afera 

jajeczna jest w tym wszystkim?

- Afera to była, gdy się okazało, że kurnik to podstawiony jest, a 

te niby zaliczki to Ziomek uznał za łapówkę. Rysia sprawdzić 

chciał, czy lewych interesów na jajach nie robi i czy kasy nie pie-

rze. Tyle że Rysio zapobiegawczy był i nagrał wszystko z ukrytej 

kamery, co ją w grzebieniu schował, ale ze złości pazura poła-

mał. Ajent też był podstawiony, bo on się agentem chińczyków 

okazał.

- Chińczyków...?

- Tak, bo chcieli swoje jaja na rynek wpuścić, że niby tańsze, no 

...może ciut mniejsze, i haka na Rysia szykowali, tyle że on się 

połapał -  ale pazura szkoda. Kury, jak się dowiedziały, co Zio-

mek Rysiowi zrobił, to tak się zacięły, że jajek nie niosą. Ziomek 

zniknął, a z nim i kasa, i jego fura w dwa konie zaprzęgnięta. 

Rysio doniesienie złożył do samego głównego zarządcy kurni-

ka. 

- Znów sprawie łeb ukręcą …

- Nie tym razem, bo główny zarządca kurników znajomego w 

szopie ma, co osły w niej obradują, i już komisję powołują, żeby 

sprawdzić, czy w aferze jajecznej dna drugiego nie ma. Całą 

ajencję kontrolują, sprawdzają, komu na chińskich jajach zale-

żało. Święta tuż, tuż. Ludzie jajek po sklepach szukają, a tu z kur 

ktoś sobie jaja zrobił. Co to za święta wielkanocne bez jajek. 

Sposób trzeba wymyślić, żeby kury jajka nieść chciały, bo znów 

będzie drożyzna, jak zaczną zapasy wyprzedawać.

- No faktycznie, afera jest.

- Mówiłem, ale już dwa tygodnie debata trwa i przy okrągłym 

stole siedzą razem z kurami, do porozumienia dojść mają, bo 

kury związki zawodowe założyły i zmiany warunków w kurni-

kach żądają na te, co im ajent Ziomek obiecał.

- Jest szansa, bo święta na karku?

- Podobno tak, bo obiecali kuzynowi koguta – indykowi, że w 

niedzielę zaraz po wyborach wszystko się rozstrzygnie i spełnią 

ich obietnice.

- To co, czekają ?

- Tak, kogut i indyk na spełnienie obietnic po niedzielnych wy-

borach czekają...

 Rozmowie przysłuchiwał się

   Adam Bochenek

Jak ajent Ziomek Rysiowi aferę jajeczną zgotował... 
i co z tego wynikło 
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Wiersze Hrabiego
Der Erlengang

    

Mutter, wie oft sind wir Beide gewandert – jahrzehnte-

lang?

Diesen heimischen Parkweg, den kühlen, schattigen Er-

lengang.

Was hat er nicht alles belauscht, so an Leid, wie an Glück,

Wenn wir bis an sein Ende gegangen, hin und zurück.

Als ich Kind war, wie hing ich so zärtlich an Deiner 

Hand!

Und als kürzer Dein Schritt dann geworden im Witwen-

gewand,

Stütztest Du oft schon so schwer Dich auf meinen Arm,

Trugen gemeinsam so machen tiefbitt’ren Harm.

Dankten gemeinsam für manchen warmsonnigen Strahl,

Der durch des Lebens Enttäuschung zu uns sich stahl.

Dir hab ich dort noch gebeichtet als reifer Mann,

Dem der Herbst und die Schläfen schon silberne Fäden 

spann.

Bei solchem einsamen Wandern im Abendtag

Taten dann unsere Herzen den gleichen Schlag.

Brauchten der Worte nicht viel: eine Mutter weiß

Um Gedanken, die nicht einem Andern man gäbe preis.

Mutter: oft gehe ich heut noch denselben Gang,

Den so oft wir gemeinsam gewandert –jahrzehntelang-.

Und mit mir geht heut eine Frau durch den Abendtag,

--Und ihr Herz und mein Herz tun beide den gleichen 

Schlag.

Ich aber bin nicht ein Kind mehr. Wer mit mir spricht,

Schaut in ein lebensgezeichnetes Angesicht.

Sucht meinen Rat und sucht seines Schaffens Ziel,

-Was bringt ein Werktag der Mühsal doch oft so viel!

Blutspender bin ich gewesen wohl manches Mal,

Wenn sich Menschen mir nahten, gezeichnet vom Sorgen-

mal.

Ich bin ein Gebender worden. –Die Sanduhr rinnt,

Und mit welkenden Blättern spielt herrisch der Winter-

wind.

Mutter: wie ginge so gerne ich Hand in Hand

Einmal, nur einmal mit Dir noch durch’s Heimatland!

Durch diesen Park, seine Blüten, den Erlenpfand,

Beichtete Dir meines Lebens Ernte und Mahd.

Rietest mir wieder, wie früher so oft Du’s getan.

Wenn Deine Augen weltweise die Zukunft sah’n!

Scheue ich heute Dein Urteil? Dem großen Kind

Wünsche und Hoffnungen wohl auch gescheitert sind.

Steht mancher Schatten am Wege und dämpft das Licht,

Flüstert so manche Erinnerung: vergiß mich nicht!

Auf dem schweigsamen Heimwege sähst Du mich alten 

Mann

Mit Deinen gütigen Augen wohl wieder an.

Und ich weiß es, was, Mutter, Du segnend dann wohl ge-

dacht:

„Wie hat Dich doch Gottes Güte so treu bewacht!“ 

Erläuterung: der Erlengang ist die Parkallee, die vom 

Schloss entlang des westlichen Kanals, der von der 

Mühle bis ans Parkende bei der Teilschleuse führte, die 

mit stattlichen Erlen umrangt war.

Wybrał Alfred Kupka

Wodzenie niedźwiedzia w Kadłubie Tur.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, także i w tym roku 

w dniach 30.01 i 06.02 2010r. barwny korowód przebie-

rańców z Niedźwiedziem na czele odwiedził mieszkańców 

Kadłuba Turawskiego. Pomimo siarczystego mrozu wszyst-

kim dopisywał dobry humor, a gospodarze domów z wielką 

gościną witali odwiedzających ich gości. Także osoby prze-

jezdne, które zostały zatrzymane do „kontroli” przez niedź-

wiedzią policję, z życzliwością patrzyły na Niedźwiedzia 

i gratulowały kontynuowania tak wspaniałej tradycji. Z ko-

lei w niedzielę 07.02 Niedźwiedź bawił się z najmłodszy-

mi mieszkańcami naszej wioski, częstując ich słodyczami. 

Dziękujemy wszystkim za dary żywnościowe, które to prze-

kazaliśmy naszym kapelanom do Seminarium Duchownego 

w Opolu i Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górni-

czej. Z kolei datki pieniężne zostały przeznaczone na orga-

nizacje festynu z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania 

naszej jednostki OSP. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 

przyjęcie Niedźwiedzia do swoich domów i do zobaczenia 

w przyszłym roku.

 Zarząd OSP  w Kadłubie Turawskim
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Mieszkańcy Ligoty Turawskiej już niejednokrotnie pokazali, że 

potrafią łączyć przyjemne z pożytecznym. Tak stało się i tym ra-

zem: 24.01.2010r. w sali OSP o godz.15.00 spotkali się przy kawie 

i kołaczu na corocznym „SPOTKANIU KOLĘDOWYM”. Nim 

jednak przystąpiono do konsumpcji i śpiewu, organizatorzy spo-

tkania: Zarząd Mniejszości Niemieckiej i Rada Sołecka postanowili 

przedstawić zebranym mieszkańcom sprawozdanie z rocznej dzia-

łalności. Mieszkańcy przyjęli tę propozycję bez zastrzeżeń. Sołtys 

A. Kasprzyk przywitała mieszkańców oraz zaproszonych gości, 

w tym Wójta Waldemara Kampę, i przestawiła sprawozdanie z rocz-

nej działalności Rady Sołeckiej. Szczegółowo omówiła nowy plan 

pracy na 2010r., a głównie skoncentrowała się na realizacji projektu 

podziału pieniędzy, które w budżecie gminy zagwarantowane są dla 

sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warun-

ków życia mieszkańców, czyli tzw. Funduszu Sołeckiego. Po krótkiej 

dyskusji mieszkańcy przyjęli projekt podziału Funduszu Sołeckiego 

na rok 2011. Poinformowano mieszkańców na temat reaktywacji 

Gminnej Spółki Wodnej. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej 

Alfred Michalczyk, który również przywitał zebranych mieszkań-

ców oraz Gminnego Przewodniczącego TSKN pana Artura Gallusa, 

a następnie przeczytał sprawozdanie z działalności zarządu Mniej-

szości Niemieckiej. Zebrani zadawali pytania przewodniczącemu na 

temat terminu uiszczania rocznych składek,  rozdzielania darów, ich 

podziału w bieżącym roku oraz ewentualnej organizacji wczasów dla 

emerytów. Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie.

Obszerniej na temat otrzymania większej ilości darów w roku 

bieżącym mówił pan A. Gallus, wspomniał również o nadcho-

dzących wyborach do samorządu lokalnego oraz o bardzo dobrej 

współpracy członków Mniejszości Niemieckiej z Ligoty Turawskiej 

z Gminnym Zarządem TSKN. 

Wójt Gminy W. Kampa pogratulował zebranym aktywności spo-

łecznej, wysokiej frekwencji na zebraniach. Wspomniał również 

o ogromnej inwestycji, jaką jest skanalizowanie naszej gminy, 

o utworzeniu GSW oraz o bieżących potrzebach wsi. Obiecał, że 

gmina w dalszym ciągu będzie reagować na potrzeby mieszkańców. 

Tak w skrócie można by było przedstawić wystąpienia w/w. Następ-

nie odbyło się wspólne kolędowanie, przy którym mieszkańcy mogli 

spokojnie napić się kawy, zjeść ciasto. Przy akompaniamencie nie-

zwykle uzdolnionego naszego organisty Pawła Michalczyka, razem 

z naszymi duszpasterzami, wszyscy zaczęli śpiewać kolędy. W jeszcze 

świątecznej atmosferze zebrani mieszkańcy rozeszli się do domu.

Sołtys Agnieszka Kasprzyk

Przyjemne z pożytecznym

W Kadłubie Turawskim przy ulicy Leśnej 15 u Państwa Staś znajduje 
się duży ogród zimowy, który został wykonany na tarasie domu. Ogród 
ten został zbudowany już około 7-8 lat temu. W oranżerii tej można 
podziwiać wiele gatunków roślin, paprocie, 30-letnią palmę, również 
drzewka owocowe. Jednak jego atrakcją są rośliny egzotyczne. Dla pana 
Gerarda Stasia chlubą jest grejpfrut, który owocuje już od dwóch lat. Od 
roku owocuje drzewko cytryny, mandarynki i kawowca. 

Pan Gerard od dzieciństwa interesował się bioenergoterapią, dlatego 
też w ogródku obok domu zbudował kopię piramidy Cheopsa, wykona-
ną z drewna o podstawie kwadratu o wymiarach 4x4m.

Piramidy buduje się w celu wzmocnienia sił witalnych organizmu. 
Dlatego też przebywanie w nich wzmacnia organizm. Doświadczenia 
wykazały, że wzrost takich roślin jest znacznie bujniejszy niż innych ro-

snących na tym samym poletku, a nie podlewanych wodą z piramidy. 
Również Amerykanie wykorzystują piramidy do przechowywania żyw-
ności. Okazuje się również, że produkty żywnościowe przechowywane 
w piramidach nie tylko dłużej zachowują świeżość, ale dodatkowo po-
lepszają się ich walory smakowe. Rzeczywiście w piramidzie pana Stasia 
zobaczyłem trzyletnie jabłka, które zachowały swoją świeżość, kilkuletni 
czosnek i dynie. Dla mnie, laika, wydaje się to bardzo dziwne, że owoce 
i warzywa nie uległy procesowi gnicia.

Piramida pana Gerarda jest położona idealnie na linii północ- połu-
dnie. Zaprojektował ją prof. Czesław Galewski z Poznania, prezes Związ-
ki Radiestetów w Polsce. W jej górnej części  znajduje się urządzenie do 
rozmagnesowywania. Wewnątrz piramidy nie może być żadnych urzą-
dzeń elektrycznych. Piramida pana Gerarda Stasia jest akumulatorem, 
który poprawia stan zdrowia całej jego rodziny i licznych znajomych. 
Przebywanie w niej jest lekarstwem na liczne dolegliwości.

Jerzy Farys

Po owoce cytrusowe i 
wypoczynek do Kadłuba?
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Od czasu, kiedy można było składać materiały do ostatniego 

wydania Fali, minęło już trzy miesiące, więc chciałbym przybliżyć 

czytelnikom, co w tym czasie działo się w Osowcu. 

W dniu 28 listopada, jak co roku, w miejscowej OSP odbyło 

się Spotkanie Seniora. Jak co roku, na spotkanie to zaproszono 

wszystkich seniorów powyżej 65. roku życia. Na Sali zgromadziło 

się ponad 140 osób. Spotkanie poświęcone było wspomnieniom z 

dawnego i dzisiejszego Osowca. Na rzutniku pokazywane były stare 

zdjęcia z naszej miejscowości i prowadzący starał się wyjaśniać, 

co te zdjęcia przedstawiają i z jakiego okresu pochodzą. Wiele 

jednak na tym spotkaniu się wyjaśniło, czego nie wiedzieliśmy. 

To seniorzy najlepiej pamiętają dawne dzieje Osowca. Spotkanie 

przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Wspomnienia 

przeplatane były kawą i kołaczem, występem zespołu Osowiec, 

a zakończyło się wszystko smaczną kolacją. 

Po sylwestrowej nocy mieszkańcy Osowca Śląskiego obudzili 

się już w miejscowości Osowiec. Od 1 stycznia br. przestała 

funkcjonować nazwa administracyjna Osowiec Śląski i teraz 

posługujemy się już tylko nazwą Osowiec. Mimo jednak zmiany 

nazwy nie zmieniło się nic więcej i już w drugą niedziele stycznia 

2010 roku zagrała z jeszcze większą siłą niż przed rokiem 

w Osowcu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. O Orkiestrze 

piszę w oddzielnym artykule. 

W pierwszych trzech dniach lutego w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Osowcu odbywało się zimowisko dla dzieci, które 

w tym czasie miały ferie zimowe. Zajęcia odbywały się w budynku 

szkolnym, a jednego dnia był wyjazd do kina. 

W dniu 5 lutego w sali OSP obył się już kolejny Babski Comber. 

Na spotkaniu, w którym uczestniczyły i królowały same panie, 

zebrało się ponad sto osób z Osowca, ościennych miejscowości 

i z dalekich zakątków naszego kraju. Zabawa była przednia, 

o czym wiem tylko z przekazów ustnych uczestniczek spotkania. 

Panowie w tym dniu wstępu tam nie mieli. Musiało być wspaniale, 

ponieważ zabawa trwała do wczesnych godzin porannych.

 Natomiast w dniu 13 lutego odbyło się coroczne wodzenie 

Niedźwiedzia. Kolorowy i wesoły korowód odwiedził wszystkie 

domostwa naszej miejscowości i przysiółka Trzęsina, a zakończył 

się wieczorem zabawą taneczną, na której tradycyjnie zastrzelono 

o północy niedźwiedzia. 

Tak pokrótce przedstawia się życie kulturalne w naszej 

miejscowości. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tak bogatego 

i wspaniale zorganizowanego życia kulturalnego naszej 

miejscowości. Sponsorom, bo bez nich niejedna impreza by się nie 

odbyła i nie byłaby tak wspaniała, oraz wszystkim zaangażowanym 

w organizację tych wszystkich imprez. Jest to nie lada wysiłek 

i wiele poświęconego własnego wolnego czasu. Myślę jednak, że 

wynagrodzeniem tych trudów jest zadowolenie mieszkańców 

i ich uśmiech. 

Przy okazji chciałbym wszystkim mieszkańcom Osowca 

z przysiółkiem Trzęsina oraz wszystkim mieszkańcom naszej 

gminy złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Dużo 

zdrowia, radości, uśmiechu serca, miłości i błogosławieństwa od 

zmartwychwstałego Pana oraz na zawsze wiosny w sercu.

Artur Gallus

Wiadomości z Osowca

Z dniem 1.01.2010r. zostały wprowadzone nowe taryfy za zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Cena wody wynosi 2,19 zł/m3 oraz opłata abonamentowa 

w wysokości 3 zł miesięcznie.

Cena ścieków wynosi 5,89 zł/m3 oraz opłata abonamentowa 

w wysokości 1,50 zł miesięcznie.

Do stawek taryfowych i opłaty abonamentowej doliczany jest 

podatek VAT w wysokości 7%

Uchwałą Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009r. zo-

stały wprowadzone dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla mieszkańców Gminy Turawa w następujących wyso-

kościach:

1. 0,19 zł/m3 w przypadku kanalizacji grawitacyjnej

2. 0,34 zł/m3 w przypadku kanalizacji ciśnieniowej

3. 0,19 zł/m3 w przypadku dowożonych z terenu Gminy Turawa.

W związku z nieuwzględnieniem przez Międzygminny Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Spółka z o.o. z siedzibą ul. 

Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy powyższych dopłat , informuje się 

mieszkańców Gminy Turawa, że dopłata za okres od 01.01.2010 

r. -31.03.2010 r. zostanie rozliczona przez to przedsiębiorstwo po 

dokonaniu odczytów wodomierzy na koniec I kwartału 2010 r. 

Z dniem 1 kwietnia 2010r. świadczenie usług na terenie Gminy 

Turawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków prowadzić będzie Przedsiębiorstwo „Wo-

dociągi i Kanalizacja Turawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotorzu Ma-

łym przy ul. 1-go Maja 5. tel. 77/4404444.

 

Leonard Woschek

Komunikat Urzędu Gminy Turawa
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Zimą w Kotorzu bawimy się na całego
31 stycznia w Kotorzu Małym po raz kolejny odbył się 

tradycyjny już kulig, zorganizowany przez radę sołecką. 

W ślizganiu na sankach brało udział bardzo dużo mieszkań-

ców oraz przyjezdnych. Największą atrakcją dla dzieci nie był 

sam kulig, lecz pieczenie kiełbasek zasponsorowanych przez 

organizatorów.

Dwa tygodnie później miał miejsce czwarty Babski Com-

ber. -Tyle różnych przebranych kobiet w jednym miejscu 

jeszcze nikt nie widział – przyznali zgodnie organizatorzy. 

Zabawa trwała do białego rana. Najwięcej emocji budziły 

konkursy, podczas których uczestniczki musiały zjeść krom-

kę suchego chleba, banana, wypić  kieliszek wódki i wypalić 

papierosa. - Obie imprezy udały się w stu procentach - prze-

konują uczestnicy.

Krystyna  Wieczorek

Wieczór Opłatkowy dla seniorów
 w Zawadzie

Tradycją stał się Wieczór Opłatkowy dla seniorów w Za-

wadzie, który zorganizowany został przez Sołtysa pana An-

drzeja Skrzipczyka, Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 

oraz pozostałych mieszkańców pod kierunkiem pani Jolanty 

Wacławek. 

Nagłośnienie oraz prowadzenie Wieczoru Opłatkowego 

powierzono Grupie muzycznej SBRT, która wzorowo wyko-

nała swoje zadanie. 

W tym roku spotkanie to odbyło się 6 grudnia, a rozpo-

częło się nieszporami w kościele parafialnym. Następnie za-

proszeni seniorzy przeszli do salki katechetycznej, w której 

już gościła świąteczna atmosfera. Piękne dekoracje, choinka, 

nakryte stoły, opłatek… od razu wprawiły wszystkich w ten 

magiczny nastrój.

Seniorów powitał bardzo serdecznie sołtys wsi pan An-

drzej Skrzipczyk, a proboszcz Henryk Cieślik poświęcił opłat-

ki, którymi dzieląc się, życzyli wszystkiego dobrego, a najwię-

cej zdrowia. Po życzeniach zasiedli do wieczerzy wigilijnej 

(barszcz z uszkami, ryby, ziemniaki, kapusta z grzybami, 

tradycyjna makówka, kompot…), którą przygotowały panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich.     

Nie zabrakło również kolęd w wykonaniu uczennic Szkoły 

Podstawowej pod kierunkiem pani Marioli Kulawik oraz so-

lowego występu Ani Malek.

Dzień 6 grudnia jest przecież świętem Mikołaja! Nie ominął 

on salki katechetycznej i wpadł z wizytą do seniorów razem 

z dwoma pomocnikami. Jakie było zdziwienie na twarzach, 

gdy Święty Mikołaj zapytał jedną z seniorek, czy była grzecz-

na?! Oczywiście, jak przystało najstarszym mieszkańcom Za-

wady, wszyscy byli grzeczni i otrzymali od Świętego Mikołaja 

po słodkim upominku. 

Przy kawie, herbacie, cieście i piernikach seniorzy wspól-

nie odśpiewali kolędy, pod przewodnictwem Ani Malek oraz 

przy akompaniamencie organisty pana Daniela Jonczyka. 

Śmiało można stwierdzić, iż Wieczór Opłatkowy należał 

do udanych. Widać było zadowolenie na twarzach seniorów, 

którzy swoją wysoką frekwencją pokazali, iż takie spotkania 

im się podobają i z pewnością za rok znów zagoszczą na Wie-

czorze Opłatkowym.

 Magdalena Sadowska
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W niedzielę 10 stycznia 2010r. o godz. 14.00 w Parku Wiejskim 

przy ulicy Oleskiej rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rzecz XVIII 

Finału WOŚP. Chociaż pogoda spłatała figla, nie zdołała ona po-

psuć planów organizatorów, gdyż panowała tam gorąca atmosfera 

życzliwych serc, które przyszły wspomóc akcję.

Zgromadzeni w parku mieszkańcy Zawady i sąsiednich okolic 

chętnie wrzucali pieniążki do skarbonek, na znak czego odznacza-

ni byli charakterystycznym czerwonym serduszkiem. 

W tej rodzinnej atmosferze, którą stworzyli wszyscy uczestni-

cy, można było skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez 

Sołtysa wsi –Pana Andrzeja Skrzipczyka, Radę Sołecką, Radnych 

Gminy Turawa, miejscowe OSP, LZS, zespoły SBRT i „BRAVO” 

oraz pozostałych mieszkańców Zawady, których nie jestem w sta-

nie tutaj wymienić, jednak z tego miejsca pragnę im bardzo ser-

decznie podziękować za wkład i bezinteresowną pomoc w przygo-

towaniu tego szczytnego koncertu.

Wszyscy uczestnicy mogli upiec sobie kiełbaski na ognisku, 

rozgrzać się gorącymi napojami czy też pojeździć na mini kuligu, 

który najwięcej radości sprawił dzieciom po tym, jak został przez 

dorosłych wypróbowany i wypromowany. 

Głównym punktem imprezy był występ zespołu muzyczne-

go „BRAVO”, który rozpoczął się ok. godz. 17.00 i chociaż padał 

śnieg, nie zraził on uczestników, którzy coraz to liczniej zbierali się 

w parku, by kwestować, by wspomóc WOŚP.

Jak na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przystało, nie za-

brakło również licytacji. Przedstawiciele ze sztabu z Osowca przy-

wieźli gadżety od samego Jurka Owsiaka (tj. kubek z logo WOŚP, 

oficjalny kalendarz WOŚP na 2010 oraz 2 bilety do kręgielni w 

Osowcu), które następnie zostały zlicytowane, a pieniążki uzyska-

ne w ten sposób zostały przekazane WOŚP. W ten sposób zebrano 

195 zł.

Na koncert przybyli również przedstawiciele władz Gminy Tu-

rawa, tj. Pan Waldemar Kampa –Wójt Gminy Turawa, Pani Sta-

nisława Brzozowska –Sekretarz Gminy, Pan Franciszek Mykietów 

–Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Artur Gallus -członek 

Rady Gminy.

Prowadzenie imprezy powierzono grupie muzycznej SBRT, 

która cały czas zabawiała towarzystwo wspaniałą muzyką.

Kwestę zakończyło zawadzkie światełko do nieba ok. godz. 

19.00.

W tym roku w Zawadzie zebrano łącznie z kwotą uzyskaną 

podczas licytacji 2.346,17 zł. 

 Magdalena Sadowska

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zagościł w Zawadzie po raz drugi

* Niezwykły bal zorganizowali kapłani z parafii 
Ligota Tur. wspólnie z panem Michałem Pa-
niczem. Otóż 16 stycznia w sali państwa Świa-
tałów w Zakrzowie Tur. odbył się Misyjny Bal 
Karnawałowy. Do tańca przygrywał rodzin-
ny zespół Światałów, a dochód z balu, m.in. 
z loterii fantowej i licytacji przedmiotów po-
chodzących z Boliwii, przeznaczony został na 
wsparcie misji w Boliwii. Niewątpliwą atrakcją 
było pojawienie się o północy samej Marylin 
Monroe, która wyskoczyła z tortu urodzino-
wego wniesionego dla Księdza Wikarego.

· W mroźne niedzielne popołudnie 24 
stycznia 2010r. mieszkańcy Zakrzowa 
spotkali się w świetlicy na wspólnym 

kolędowaniu. Najpierw ksiądz Jarosław 
Ostrowski odmówił modlitwy kolędo-
we, a potem dzieci pod kierunkiem pani 
Małgorzaty Musielak śpiewały kolędy 
znane i nieznane. Do śpiewu włączyli się 
wszyscy obecni, na czele z panem wójtem 
Waldemarem Kampą.

· Ponad 60 dzieci i dorosłych wzięło udział w 
kuligu zorganizowanym przez sołtysa i Radę 
Sołecką w dniu 6 lutego. Trzy traktory, który-
mi kierowali panowie Hubert Pielorz, Leonard 
Warzecha i Waldemar Matysek, przemierzyły 
wraz z uczestnikami kuligu poliwodzkie lasy. 
Punktem docelowym był parking przy starym 
dębie, gdzie sołtys, panowie Eryk i Paweł Mi-

chalczyk oraz Werner Wachta przygotowali 
ognisko oraz kiełbasę i gorące napoje. Impre-
za była bardzo udana i w przyszłości na pew-
no zostanie niejednokrotnie powtórzona.

· Urząd Gminy zlecił opracowanie  ewi-
dencji sieci dróg gminnych na terenie 
całej gminy. Dróg gminnych w Zakrzo-
wie posiadamy łącznie 8 652 mb, z tego 
asfaltowych 5 341 mb.

· Bardzo dobrze wywiązał się z  z odśnieżania 
dróg pan Damian Panicz. Zima go nie zasko-
czyła, dzięki czemu nawet przy najgorszej 
pogodzie wszystkie zakrzowskie drogi były 
przejezdne.     

M.Zubeil

NOWINKI ZAKRZOWSKIE
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KONSULTACJE SPOŁECZNE W KOTORZU WIELKIM
11 lutego br. spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa za-

prosiła mieszkańców  Kotorza Wielkiego do klubu „Pod Lipą” 

na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji dla tej miejsco-

wości realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki 

ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”.

W spotkaniu uczestniczyło 42 mieszkańców oraz przedsta-

wiciele władz lokalnych: Wójt Gminy Turawa – Pan Waldemar 

Kampa, Sołtys Kotorza Wielkiego – Pani Monika Twardawska 

i Radny Sołectwa – Pan Witold Kała. Ze strony WIK Turawa 

na czele z Panią Prezes Zarządu Danutą Wajs w spotkaniu 

wzięli udział pracownicy spółki bezpośrednio zaangażowani 

w realizację projektu.

Spotkanie zostało otwarte przez Panią Sołtys Kotorza Wiel-

kiego, Monikę Twardawską, po czym głos zabrał Wójt Tura-

wy Pan Waldemar Kampa, który w słowie wprowadzającym 

opowiedział pokrótce historię idei projektu. Natomiast Pani 

Prezes Danuta Wajs w swoim wystąpieniu scharakteryzowała 

szczegółowo inwestycję lokalną dotyczącą Kotorza Wielkiego, 

podkreśliła  że inwestycja rozpoczyna się od tej miejscowości 

przede wszystkim ze względów ekonomicznych, ale również 

z powodu obszaru Natura 2000 – siedliska wielu chronionych 

gatunków ptaków, oraz że  dołoży wszelkich starań, aby budo-

wa kanalizacji przebiegała sprawnie. Zdecydowana większość 

uczestników spotkania była zainteresowana kwestią kosztów, 

dokumentacji  oraz organizacji przedsięwzięcia. Z wstępnych 

konsultacji technicznych skorzystało kilka osób, część miesz-

kańców wyraziła chęć konsultacji w siedzibie spółki, nato-

miast zdecydowana większość zdecydowała się na rozmowy 

podczas następnego spotkania. Kolejne  spotkanie z miesz-

kańcami Kotorza Wielkiego odbędzie się po finalizacji prze-

targu   dotyczącego budowy kanalizacji w tej miejscowości. 

Liczymy na wsparcie i zrozumienie mieszkańców podczas 

realizacji projektu, który jest naszym wspólnym sukcesem 

i szansą!

Dorota Honkisz-Mykietów

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
Ważną uroczystością w Przedszkolu Publicznym w Bier-

dzanach było spotkanie wigilijne. Wzięły w nim udział dzieci, 

rodzice, personel przedszkola i zaproszeni goście –Wójt Gmi-

ny Turawa Pan Waldemar Kampa oraz radna z Bierdzan Pani 

Rita Gabryś i radny Bierdzan Pan Szymon Śliwiński. Dzieci 

z grupy młodszej recytowały wierszyki i śpiewały piosenki 

o choince. Grupa starsza przygotowała „Jasełka”. Mali akto-

rzy w strojach przygotowanych przez rodziców prezentowali 

się doskonale. Było dzielenie się opłatkiem i życzenia. Dzie-

ci otrzymały prezenty. Ta uroczystość pozostanie na długo 

w naszej pamięci.

 Regina Olszok 
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Tegoroczna akcja „Biała zima” nie była białą tylko z nazwy. 

Sypnęło śniegiem i przymroziło, a cytując słowa piosenki „zima 

lubi dzieci najbardziej na świecie...”, o białe szaleństwo nie było 

trudno. Gdy dorośli martwili się, jak długo potrwa zima, dzie-

ci w tym czasie odpoczywały od zajęć szkolnych na feriach. 

Wzorem lat poprzednich, tak i w tym roku, Urząd Gminy 

w Turawie finansował zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wol-

nym od nauki, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W każdej miejscowości naszej Gminy, w której były osoby 

chętne do prowadzenia zajęć dla dzieci w czasie ferii, zorgani-

zowano atrakcyjne formy wypoczynku. Ogólnie w akcji uczest-

niczyło 224 dzieci z 7 sołectw, tj. Kotórz Mały, Kotórz Wielki, 

Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Osowiec, Zawada i Turawa. 

Dodatkowo w Rzędowie Rada Sołecka zorganizowała we wła-

snym zakresie zajęcia dla 21 dzieci współfinansowane również 

przez Urząd Gminy w Turawie. Opiekunowie tegorocznych 

zimowisk zadbali w tym roku o wyjątkowo atrakcyjne zajęcia. 

Wszystkie dzieci miały okazję oglądać ciekawe filmy w opol-

skim kinie, a dodatkową atrakcję stanowił fakt,  że dzieci mogły 

same wybierać dowolny seans. Były wyjazdy do aquaparków 

do Tarnowskich Gór i Wrocławia, młodsze dzieci z Kadłuba 

Turawskiego mogły wyszaleć się w sali zabaw w Opolu i wziąć 

udział w zwiedzaniu kina, zapoznać się z pracą operatorów 

i dać popis swych umiejętności w konkursie rysunkowym spe-

cjalnie dla nich zorganizowanym przez pracowników kina. Nie 

lada atrakcja czekała na dzieci z Zawady, gdzie ich opiekunka, 

na co dzień artysta plastyk, zabrała je do Teatru Lalki i Aktora 

w Opolu na spektakl oraz do Muzeum Śląska Opolskiego na 

wystawę Chińskiej Armii Terakotowej oraz specjalny seans fil-

mowy związany z tą wystawą. Należy dodać, że wykopalisko, 

z którego pochodzą figury, uznano za ósmy cud świata. Nie za-

brakło wielu ciekawych zabaw zarówno na świeżym powietrzu, 

jak i w budynkach, gdzie organizowano zimowiska. W Osow-

cu można nawet było podziwiać budowle architektoniczne tak 

z klocków, jak i ze śniegu. W czasie trwania zimowisk zadba-

no, by dzieci nie były głodne, i finansowano im poczęstunki, 

a także organizowano ogniska z pieczeniem kiełbasek. Kotórz 

Mały, który dysponuje saniami, zorganizował dla dzieci kulig 

połączony z poczęstunkiem. W Kotorzu Wielkim dzieci rywa-

lizowały w wielu ciekawych konkurencjach, a także stworzyły 

same grę planszową, w którą później grały, wcześniej szukając 

ukrytego skarbu. 

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, jakie przygoto-

wali dla naszych młodszych mieszkańców ich opiekunowie, 

którymi w tym roku byli: Panie Jolanta Czerniak, Teresa Żu-

lewska, Ewelina Tomechna, Gerda Golla, Mariola Podbrożny, 

Krystyna Borkowska, Agnieszka Biegańska, Iwona Byra, Tere-

sa Gallus, Krystyna Balon oraz Panowie Grzegorz Kwieciński 

i Roman Respondek, którym w imieniu wszystkich dzieci oraz 

własnym bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszyst-

kim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tegorocznego 

bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych. To dzięki 

ich zaangażowaniu na twarzach wielu dzieci pojawił się bez-

cenny  uśmiech, a w sercach pozostały miłe chwile spędzone 

na zimowisku. 

 Pełnomocnik Wójta 

 ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

 Adam Bochenek

ZIMOWISKA W GMINIE 
TURAWA

„Kapsuła czasu”
Przedszkolaki z Bierdzan brały udział w akcji „Kapsuła czasu”. Celem zabawy było poznanie dziecięcych 

wyobrażeń o świecie w przyszłości. Dzieci wykonywały prace różnorodnymi technikami plastycznymi. 

W swoich pracach przedstawiały Polskę i świat za 25 lat. Za twórcze prace przedszkolaki otrzymały dyplomy 

i zestawy produktów papierniczych.

Regina Olszok
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W PG Turawa w tym roku szkolnym odbyło się wiele ciekawych i 

fascynujących konkursów. Były to między innymi: konkurs biologicz-

ny, geograficzny, matematyczny, polonistyczny, historyczny i wiele in-

nych. Do wojewódzkich etapów tych konkursów dostali się: D. Galus 

i Ł. Farys kl. 3c z geografii oraz Robert Michalczyk z j. niemieckiego. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach !

Dominika Wieczorek 

i Diana Galus kl. 3c

Miło nam powiadomić , że Publiczne Gimnazjum w Turawie 

uzyskało Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. 

Jest to duży sukces nauczycieli i uczniów naszej szkoły. 

Na 25 gimnazjów nominowanych w II edycji programu, 

Certyfikat uzyskało tylko 19 szkół gimnazjalnych w całej 

Polsce, a w województwie opolskim tylko 3. 

Korzyści z otrzymania Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsię-

biorczości”:

* Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata.

* Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają 

o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania 

w rzeczywistości.

* Nagrody dla najaktywniejszych szkół.

* Udział w uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów Jakości 

„Szkoła Przedsiębiorczości”.

* Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w me-

diach lokalnych i ogólnopolskich.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o naszym 

udziale w programie, zapraszamy na stronę internetową 

Publicznego Gimnazjum (zakładka Szkolny Klub Przed-

siębiorczości).” 

Koordynatorzy Certyfikatu

J. Ilnicka, U. Duda

Pierwszy miesiąc rozpoczynającego się roku w Przedszkolu 
w Bierdzanach przebiegał pod hasłem „Kochamy Babcie i Dziad-
ków”. Każda grupa z okazji „Dnia Babci i Dziadka” przygotowa-
ła przedstawienia, wiersze, piosenki oraz oczywiście wspaniałe 
prezenty wykonane przez dzieci.

Takie spotkania sprawiają wiele radości zarówno zaproszo-
nym gościom, jak również dzieciom.

 Aneta Lewicka

„RZECZ SIĘ WYDARZ YŁA…”

KONKURSY W PG TURAWA
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W ramach realizowanej w naszej szkole  innowacji Oswoić lite-
raturę, w lutym bieżącego roku odbył się po raz drugi konkurs 
literacki Miła moja, miły mój. Uczestnicy musieli wykazać się 
talentem poetyckim, a tematem ich utworów była miłość.
Spośród zgłoszonych wierszy jury konkursowe wybrało dwa 
najciekawsze. 

Wyróżnienia w roku 2010 otrzymały utwory:
„Tajemnicza M…”  autorstwa Sandry Pech z klasy Ia i 
„Miłość”  autorstwa Soni Pielorz z klasy Ib.

Serdecznie gratulujemy! 

Agnieszka Waluś, PG Turawa

„Tajemnicza M....”

To właśnie ona żyje w ukryciu,
To właśnie ona najważniejsza w życiu,
To właśnie ona wiele cierpień przynosi, 
To właśnie ona najwięcej znosi.

Potrafi szanować, uwielbiać, cenić,
Życie codzienne w raj pragnie zmienić,
Bez niej to wszystko by sensu nie miało,
Nawet wtedy, gdyby się zrozpaczało.

Ona zrozumieć potrafi mnóstwo,
Ona wybaczy największe głupstwo,
Czasem ktoś serce okrutne skaleczy,
Wówczas zapuka i je wyleczy.

Czasem nią gardzą i poniewierają,
Wtedy wiadomo, że się nie znają,
Czasem, ktoś mówi też o niej ze złością, 
Nie wie jednak, że zwana jest miłością.
    Sandra Pech
     kl. Ia

„Miłość”

Miłość- urocza i szczęśliwa,
Wesołą melodią także bywa.
Codziennie szuka swych właścicieli,
aby ci na zawsze ją w sercu mieli.
Każdego dnia o niej pamiętali
i jak o nic więcej, o nią dbali.
Kochali się sercem całym, 
pięknym i wspaniałym.

Lecz jest miłość- smutna, nieszczęśliwa,
która trwać nie może,
w żadnej roku porze.
Mimo że usta się śmieją,
w sercu jest ból,
bo zawsze on będzie tu, mój.
   Sonia Pielorz
    kl. Ib

ZIMOWA SANNA
7 stycznia 2010r. - 37 dzieci wzięło udział 
w kuligu zorganizowanym w Przedszkolu 
Publicznym w Bierdzanach. Przejazd sa-
niami dostarczył dzieciom wielu wrażeń. 
Serdecznie dziękujemy p. Korneliuszowi 

Jagusch za zorganizowanie dla przed-
szkolaków kuligu. Było wspaniale.

Dyrektor Przedszkola
Barbara Siudzińska

CZ YSTA 
PLANETA

Przedszkolaki z Bierdzan zbierają białe szkło 

–w ten sposób chcemy uchronić naszą Zie-

mię od zaśmiecenia. Sprzedając je w punk-

cie skupu –otrzymujemy pieniądze, które 

przeznaczamy na zabawki, wyjazdy do kina, 

teatru.

 Dyrektor Przedszkola

Barbara Siudzińska

Podziękowanie:

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bier-

dzanach dziękuje Panu Korneliuszowi Ja-

gusch za bezpłatny transport szkła do Huty 

–Jedlice.
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PRZEDSZKOLE 
DZIĘKUJE !

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie Panu Adamowi Bo-

chenkowi za zaproszenie Przedszkolaków z Turawy do udziału 

w kiermaszu adwentowym zorganizowanym na placu przed 

Urzędem Gminy.

Dziękuję również za przekazanie pieniędzy, uzyskanych 

z aukcji choinek i stroików świątecznych, na rzecz Przedszkola 

w Turawie.

Brygida Mach – dyr Przedszkola Publicznego 

w Turawie 

Zakończyły się prace modernizacyjne w Przedszkolu Publicz-

nym w Turawie, wykonane zgodnie z projektem opracowanym 

przez Pana Joachima Ebischa.

Pięć lat temu, kiedy zaczynały obowiązywać nowe przepisy, 

zorientowałam się, 

że bez zmian w bloku żywieniowym i sanitarnym, przedszko-

le nie będzie mogło funkcjonować. Wtedy Pan Joachim zaofe-

rował swoją pomoc. Nieodpłatnie przygotował projekt i całą 

dokumentację budowlaną pozwalającą na rozpoczęcie remontu. 

Został kierownikiem budowy i społecznie nadzorował prace wy-

konywane w obiekcie.

W imieniu własnym, pracowników przedszkola i rodziców 

dzieci uczęszczających do placówki, chciałabym serdecznie po-

dziękować Panu Joachimowi Ebischowi za bezinteresowną po-

moc i duże zaangażowanie w sprawy naszego przedszkola.

Dziękujemy!!!

Brygida Mach - dyr Przedszkola Publicznego

w Turawie

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1-Światowid, słup wapienny z czterema twarzami; 10-sito do przesiewania ziarna; 11-rzemiosło wytwa-

rzające beczki;12-zboże do produkcji kaszy;13-krótka historyjka dla dzieci z pytaniami do odgadnięcia; 14-przodek 
konia domowego;18-przez nie wchodzisz do mieszkania; 21-do przyklejania papy na dachu; 25-bylina olejkodajna z 
selerowatych, afrodyzjak; 26-uczy historii; 27- zmiana głosu w okresie pokwitania; 28-pokonywanie trudnego terenu 
wysokogórskiego; 33-szkolny hotel; 37-przedział,luka, odstęp; 38-człowiek, przez którego ma się kłopoty, utrapie-
nia; 39-Hans, Erich (1902-72),kompozytor austriacki;40-krótki utwór estradowy o lekkiej,żartobliwej treści; 43-grupa 
zwierząt hodowana razem;46-rodak,ziomek; 51-człowiek złośliwy; 52-płochacze, grupa psów myśliwskich; 53-wła-
ściwość materii,stającej się kruchą,łamliwą i łatwo rozpadającą się; 54-produkcja na wielką skalę; 55-osoba,której 
zarzuca się popełnienie przestępstwa;  

Pionowo: 2-łowi ryby na wędkę; 3-stolica gminy z jeziorami; 4-powitanie; 5-śląskie tańce ludowe na 3 osoby lub 
(żarg.)potrójny; 6-zespół 3 śpiewaków;7-Icchak,polityk izraelski, 1986-92 premier Izraela; 8-jeśli,,szara …” to ,,czarny 
rynek”; 9-ogół praktyk religijnych o char. publicznym; 15-sędzia, rozjemca; 16-położenie, układ ciała; 17-liczba egz. 
jednego wydania np.książki; 19-np.zniszczony budynek, rumowisko; 20-wejście, często z biletem; 22-sojusz, umowa 
międzynar.; 23-rupieć, grat, manatka; 24-sączek; 29-stol.Portugalii; 30-mała istota; 31-popęd do działania,pobudka 
wewnętrz.;32-świt, jasność poranna; 34-imię Zoli, pisarza franc.; 35-zespół 9 muzyków; 36-tendencja rozwojowa; 
41-mebel do siedzenia; 42-krzykacz, nie liczy się z nikim; 44- jeden z ,,Braci Polskich”; 45- zabarwienie, niejaskrawy 
kolor; 47-meldunek podwładnego, relacja; 48-wzięty do niewoli; 49-katar, stan zapalny; 50-album na znaczki pocz-
towe.        

 
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła-myśli B.Franklina.  

 Opracował: Piotr Jendrzej

Hasło krzyżówki nr 69 w „FALI” nr 4/79/2009 brzmiało: „Narodził się Jezus Chrystus weselmy się i radujmy z nim. 
Tego życzy FALA”.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 70 prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2010 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa (Urząd Gminy Turawa).

                           Redakcja

Humor małżeński

 Mamusiu, tatuś mi powiedział, że gdyby go nie było na świecie, to 
by i mnie nie było.

-Tatuś się chwali i lubi mówić o tym, o czym nie ma najmniejsze-
go pojęcia.

***
Mąż mówi do żony przy śniadaniu:

- Wiesz, moja droga, że jak rano się ogolę, to zdaje mi się, że je-
stem młodszy o dwadzieścia lat.

- A czy nie mógłbyś się golić wieczorem?

***
Jasiu, co byś zrobił, gdybym teraz spadła w przepaść?

- Prawdopodobnie zwariowałbym.
- A czy ożeniłbyś się drugi raz?

- No nie, aż tak to bym nie zwariował.

***
Mietek, czy słyszałeś o aparatach, które natychmiast wykrywają 

kłamstwa?
- Czy słyszałem? Ja ożeniłem się z takim aparatem.

Zebrał i opracował
Walter Świerc
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SPORT  W  GMINIE
Tenis stołowy

W sali OSP w Węgrach rozegrano Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o 
Mistrzostwo Gminy Turawa w 2010 roku. Najlepszymi okazali się:

I. Kategoria chłopców do klas IV 
1. Farys Krzysztof   NSP Kadłub Tur.  kl. III 
2. Sokolski Adam    PSP Zawada                 kl. IV       
3. Rohn Dawid      NSP  Kadłub Tur.       kl. III           
4. Lepsy Rafał  PSP  Bierdzany           kl. IV    
5. Fuhl Łukasz  NSP Węgry                   kl. IV     
6. Richter Mateusz  NSP Węgry                   kl. IV  
7. Miroszka Dawid  PSP  Osowiec       kl. IV
8. Woźny Marcel  PSP  Zawada                kl. IV
9. Pech Dawid  NSP  Węgry                 kl. IV
10. Junik Paweł  PSP  Bierdzany           kl. III      
 

II. Kategoria dziewcząt do klas IV
1. Wiench Julia  PSP Bierdzany              kl. IV     
2. Buchta Julia  NSP  Węgry                kl. IV     
3. Jończyk Wiktoria  PSP  Bierdzany            kl. IV     
4. Madera Aleksandra PSP Zawada                kl. IV     
5. Żaba Julia  PSP Osowiec                kl. IV    
6. Lisoń Dominika  PSP Osowiec                 kl. IV    

III. Kategoria chłopców do klas VI
1. Kardasiński Kamil  PSP Osowiec  kl. VI   
2. Farys Krzysztof   NSP Kadłub Tur.          kl. III  
3. Sajdak Damian  PSP Osowiec                 kl. VI  
4. Pytel Sebastian  PSP Osowiec               kl. VI  
5. Starak Rafał  PSP Osowiec                kl. VI  
6. Mazur Mateusz  PSP Bierdzany             kl. V  
7. Panicz Patryk  PSP Bierdzany             kl. VI
8. Sokolski Adam  PSP Zawada                 kl. VI 
9. Danisz Michael  PSP Bierdzany              kl. VI
10.Krawczyk Sebastian NSP Węgry  kl. V  

IV. Dziewczęta do klas VI
1. Gierczyk Marta  NSP  Węgry              kl. VI     
2. Erdman Nadine   PSP  Ligota Tur.       kl. V     
3. Lis Magdalena  PSP Zawada              kl. VI     
4. Wiench Julia   PSP Bierdzany            kl. IV      
5. Lepsy Nikola  PSP Bierdzany           kl. VI     
6. Lewicka Magda  PSP  Bierdzany            kl. VI
7. Krok Sandra  NSP Węgry                  kl. V
8. Buchta Julia   NSP Węgry                 kl. IV
9. Matysiok Monika  PSP  Zawada              kl. VI
10. Sopa Karolina   PSP Zawada                kl. V        

V. Dziewczęta do klas gimnazjalnych
1. Gola Sandra  P.G. Turawa                  kl. III       
2. Malek Teresa  P.G. Turawa                  kl. III       
3. Kozioł Marzena  P.G.  Turawa                 kl. II       
4. Nowak Jessica   P.G.  Turawa              kl.  I     
5. Erdman Nadine  PSP Ligota Tur.          kl. V    
6. Gierczak Marta  NSP Węgry                   kl. VI        
7. Lewicka Joanna  P.G  Turawa                 kl. III
8. Arasim Patrycja  P.G.  Turawa             kl. II
9. Łukaszun Urszula   P.G.  Turawa             kl. I
10. Lis Magdalena  PSP  Zawada              kl. VI 

VI. Chłopcy do klas gimnazjalnych
1. Farys Łukasz   P.G Turawa                kl. III       
2. Głuszek Wojciech  P.G. Turawa              kl.  I     
3. Spyra Patryk  P.G  Turawa              kl.  I      
4. Wiench Daniel  P.G.  Turawa              kl. III    
5. Kupka Dawid  P.G.  Turawa              kl.  I    
6. Wojtczyk Denis  P.G.  Turawa              kl. III 
7. Markiewicz Łukasz P.G.  Turawa            kl. II
8. Zapiór Jacek  P.G. Turawa              kl. III
9. Konieczny Piotr  P.G.  Turawa           kl. I
10. Wilk Jacek   P.G. Turawa              kl. III

Najciekawszym pojedynkiem turnieju był finałowy mecz pomiędzy 
Łukaszem Farysem a Wojciechem Głuszkiem. Wzbudził on ogromne 
zainteresowanie pozostałych uczestników turnieju, ponieważ poziom 
gry obu zawodników można uznać za zbliżony.
Po pełnym emocji pojedynku, wynikiem 2:1, Łukasz Farys kolejny raz 
sięgnął po mistrzostwo gminy w tej kategorii.                    

 Roman Borkowski
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Zimowiska na terenie 
Gminy TurawaGminy Turawa

Bal karnawałowy w Bal karnawałowy w 
Zakrzowie TurawskimZakrzowie Turawskim

Piramida i ogród zimowy Piramida i ogród zimowy 
w Kadłubie Tur.w Kadłubie Tur.



JUBILACI  50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGOJUBILACI  50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Babski Comber w Kotorzu MałymBabski Comber w Kotorzu Małym

WIELKA ORKIESTRA WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCYŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 W OSOWCU W OSOWCU

Dzień Dziadka i Babci Dzień Dziadka i Babci 
w Bierdzanachw Bierdzanach

Spotkanie kolędowe Spotkanie kolędowe 
w Ligocie Turawskiejw Ligocie Turawskiej


